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Forord

Betydningen av et godt læringsmiljø for studenter 
har fått økt oppmerksomhet de senere årene. 
Læringsmiljøet skal være inkluderende og favne 
mangfoldet blant studentene uavhengig av kjønn, 
etnisk bakgrunn, religion eller funksjonsevne. Dette er 
ingen enkel oppgave.

Tidligere har tilrettelegging vært den viktigste
strategien for å inkludere studenter med nedsatt 
funksjonsevne. Tiltak har vært iverksatt for å løse 
utfordringer som den enkelte student eller grupper 
med sammenfallende behov for tilrettelegging har 
møtt i studiesituasjonen. Holdningene til hvordan 
man best mulig kan gjøre utdanning tilgjengelig 
for alle har imidlertid endret seg. En stadig viktigere 
oppgave har derfor vært å inkludere flest mulig i de 
ordinære løsningene, slik at behovet for særløsninger 
blir minst mulig. 

Universell utforming er et begrep som også medfører 
forpliktelser innenfor høyere utdanning. Universell 
utforming av læringsmiljøet innebærer å utforme 
dette miljøet på en slik måte at alle studenter som er 
kvalifisert for opptak kan få utbytte av utdanningen 
uavhengig av funksjonsnivå og med minst mulig bruk 
av særløsninger. Universell utforming har derfor blitt 
en viktig strategi for å nå målet om å gjøre høyere 
utdanning tilgjengelig for alle. Dette slås fast i
universitets- og høgskoleloven. I tillegg vil en ny
diskriminerings- og tilgjengelighetslov ventelig tre i 
kraft fra 1.1.2009. Fra dette tidspunktet vil det bli
betraktet som diskriminerende å ikke sørge for
universell utforming og tilrettelegging på visse
områder.
 
Universell utforming av læringsmiljøet omfatter 
mer enn utforming av bygninger og uteområder. 
IKT har økende betydning for studentenes læring, 
og behovet for å inkludere alle i disse løsningene er 
åpenbare. I tillegg er universell utforming av studier 
og undervisning et viktig og voksende felt i høyere 

utdanning. Derfor må derfor en bred definisjon av 
begrepet universell utdanning legges til grunn når vi 
velger strategi for inkludering. 

I en ideell verden ville universell utforming ha sørget 
for tilgang for alle, og læringsmiljøet ville ha møtt alle 
studenters behov. Slik er det imidlertid ikke, og det 
blir viktig å erkjenne at universell utforming ikke er 
det eneste virkemiddelet vi har. Vi må også ha rom 
for å legge til rette for den enkelte når de universelle 
løsningene ikke er nok.

Universitetet i Oslo har skrevet en veileder om univer-
sell utforming av læringsmiljøet ved UiO. Vi er svært 
glad for at UiO har stilt sitt materiell til disposisjon for 
den veilederen du nå har i hånden. I tillegg bygger 
veilederen på materiell fra Deltasenteret og Norges 
Blindeforbund, og fra lovverk og andre offentlige 
kilder. 

Denne veilederen er utviklet som en del av
«Handlingsplan for økt tilgjengelighet gjennom
universell utforming» og oppdragsgiver er Kunnskaps-
departementet. Målgruppen er ansatte i høyere 
utdanning. Vi håper at veilederen tas i bruk, og at
den kan være et nyttig verktøy ved alle høyere
utdanningsinstitusjoner.

Kjetil Knarlag
Nasjonal pådriver for universell utforming

og individuell tilrettelegging i høyere utdanning

«Læringsmiljøet skal være

inkluderende og favne mangfoldet 

blant studentene uavhengig av 

kjønn, etnisk bakgrunn, religion eller 

nedsatt funksjonsevne. Dette er in-

gen enkel oppgave.»
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Begrepet universell utforming er et omfangsrikt
begrep. Det blir beskrevet som en «strategi» eller 
«tenkemåte» for hvordan vi utformer samfunnet 
rundt oss. I tillegg er det også et viktig fagbegrep på 
mange felt, som for eksempel innenfor design og 
arkitektur. Universell utforming er nå et viktig begrep 
på nesten alle samfunnsområder.

For noen kan det også være forvirrende at det brukes 
mange beslektede begreper om hverandre, som for 
eksempel «brukbart for alle» og «design for alle».
I Norge har vi valgt å holde oss til begrepet
universell utforming.

Sentralt i tenkingen rundt universell utforming er
hensynet til at alle brukergrupper skal innarbeides i
en og samme løsning så langt det lar seg gjøre. Mål-
settingen er å planlegge med utgangspunktet i
mangfoldet i befolkningen. 

Universell utforming må skilles fra begrepet 
«tilgjengelighet». Tilgjengelighet kan knyttes til en
gruppe, ofte hører man at et bygg for eksempel er 
«tilgjengelig for rullestolsbrukere». Men er
tilgjengeligheten dårlig for andre grupper så kan 
man ikke snakke om universell utforming. Universell 
utforming går derfor lengre enn tilgjengelighet. 
Universell utforming skal sikre inkludering ved at den 
sammen – universelle – utformingen kan benyttes av 
alle mennesker uavhengig av funksjonsevne.

Universell utforming skal redusere behovet for
særløsninger som ofte kommer i tillegg til de
ordinære løsningene. Et enkelt eksempel: Må du
som rullestolbruker gjennom kjøkkenet for å komme
til kantina eller om du er avhengig av hjelp for å 
kunne bruke e-læringssystemet, så er ikke dette
spesielt inkluderende. Universell utforming innebærer 
derfor å inkludere flest mulig i hovedløsningen. 
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Innenfor høyere utdanning innebærer universell 
utforming å ta høyde for ulike brukeforutsetninger i
utformingen av læringsmiljøet. Studenter med
bevegelseshemming, orienteringshemming og 
miljøhemming skal i størst mulig grad kunne studere 
uten spesielle tilpasninger. 

Det er ikke nødvendigvis slik at det finnes en fasit
for hva som er universelle løsninger over alt. For at
begrepet skal ha nytte i høyere utdanning må vi der-
for forsøke å gjøre begrepet praktisk anvendelig. På 
den måten gir det et tankegrunnlag for inkludering 
og samtidig defineres klare kriterier og krav som er 
lett å forholde seg til i utformingen av læringsmiljøet. 

I nye bygg er prinsipper om universell utforming 
ofte ivaretatt. Bildet er fra Dragvoll del 2: Kontraster, 
ledelinjer og godt med plass. Merking av byggene 
kunne vært bedre. Foto: NTNU Info/ Even Gran

Kapittel 1:
Hva er universiell utforming?

«Universell utforming er utforming av

produkter og omgivelser på en slik måte 

at de kan brukes av alle mennesker i så

stor utstrekning som mulig, uten behov

for tilpassing og en spesiell utforming.»

Begrepsavklaring: Miljøverndepartementet 2008
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Sju prinsipper for universell
utforming

The Center for Universal Design har utviklet sju prin-
sipper for universell utforming som man kan man 
benytte når man evaluerer bygninger, produkter og 
tjenester. Disse prinsippene kan også benyttes når 
man vurderer og evaluerer produkter og tjenester i 
høyere utdanning.

7 prinsipper for universell utforming

1. Like muligheter for bruk
 Utformingen skal være brukbar og
 tilgjengelig for personer med ulike
 ferdigheter

2. Fleksibel i bruk
 Utformingen skal tjene et vidt spekter av
 individuelle preferanser og ferdigheter

3. Enkel og intuitiv bruk
 Utformingen skal være lett å forstå uten  
 hensyn til brukerens erfaring, kunnskap,  
 språkferdigheter eller konsentrasjonsnivå

4. Forståelig informasjon
 Utformingen skal kommunisere nødvendig
  informasjon til brukeren på en effektiv  
 måte, uavhengig av forhold knyttet til   
 omgivelsene  eller brukerens sensoriske  
 ferdigheter

5. Toleranse for feil
 Utformingen skal minimere farer og skader  
 som kan gi ugunstige konsekvenser, eller
 minimalisere utilsiktede handlinger

6. Lav fysisk anstrengelse
 Utformingen skal kunne brukes effektivt og  
 bekvemt med et minimum av besvær

7. Størrelse og plass for tilgang
 og bruk
 Hensiktsmessig størrelse og plass skal
 muliggjøre tilgang, rekkevidde, betjening
  og bruk, uavhengig av brukerens kropps- 
 størrelse, kroppsstilling eller mobilitet.
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Brukbarhetspyramiden

Deltasenteret er statens kompetansesenter for
deltakelse og tilgjengelighet for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne. De har laget en illustrasjon 
som viser hvordan samfunnet bør utformes for å 
møte mangfoldet i befolkningen. «Brukbarhets-
pyramiden» viser hvordan universell utforming skal 
dekke behovene til så mange som mulig. Den gir 
samtidig et godt bilde på at universell utforming er 
en strategi som ikke nødvendigvis inkluderer alle i 
enhver løsning: 

Det nederste nivået i pyramiden – nivå 1 – symbol-
iserer universell utforming. Universell utforming tar 
sikte på å inkludere flest mulig i de ordinære
løsningene. Dersom de fleste mennesker – både 
med og uten funksjonsnedsettelser – kan bruke den 
samme løsningen, kan vi si at den er universell. Et 
enkelt og ofte brukt eksempel er en terskelfri dør 
hvor en bevegelsessensor fører til at døra åpnes 
automatisk. Døra fungerer like godt for en professor 
med hendene fulle av papirer som den gjør for en 
student med bevegelseshemming. Et annet, men 
ikke like åpenbart eksempel, er det å bruke mikrofon 
i forelesningen. Fint både for den som hører godt og 
den som hører dårlig. 

Universell utforming reduserer behovet for tilrette-
legging for grupper av studenter og/ eller den
enkelte student, men vi må alltid ta høyde for at 
noen har behov for tilrettelegging av ulik grad. Nivå 
2 viser tilrettelegging for grupper av studenter med 
sammenfallende tilretteleggingsbehov. Tilrette-
legging av studielitteratur (for eksempel Daisybøker) 
er her et godt eksempel.

Høyere opp i pyramiden – nivå 3 - finner vi de som 
har behov for individuell tilrettelegging og/eller 

hjelpemidler for å kunne studere. Aller øverst på nivå 
4 finner vi de som trenger personlig assistanse i de 
fleste situasjoner.

Vår definisjon av universell utforming tilsier at vi skal 
forsøke å utforme løsninger som gjør at flest mulig 
av våre studenter faller innenfor nivå 1. Men hvorfor 
skal vi gjøre dette?

Hvorfor universell utforming?

Offentlige utredninger har slått fast at mennesker 
med ulike funksjonsnedsettelser i omfattende grad 
stenges ute fra samfunnet. Gradvis har det vokst frem 
en erkjennelse om at det er miljøet og omgivelsene 
- ikke egenskapene hos den enkelte - som er årsaken 
til dette. Slik har også universell utforming blitt 
et politisk satsningsområde i Norge, og universell 
utforming har blitt et overordnet samfunnsspørsmål 
som i stadig større grad står på dagsorden. Det er 
flere eksempler på dette: 

•	 I	Soria-Moria	erklæringen,	som	er	det	politiske		 	
 grunnlaget for den nåværende regjeringen,   
 er universell utforming en viktig strategi. 

Nivå 1: Universell utforming skal dekke 
behovene til flest mulig.

Nivå 2: Tilrettelegging for grupper med 
sammenfallende behov for tilrettelegging.

Nivå 3: Individuell tilrettelegging 
og individuelle hjelpemidler.

Nivå 4: Personlig assistanse der
individuell tilrettelegging og individu-
elle hjelpemidler ikke strekker til.
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•	 Regjeringen	har	utviklet	en	egen	handlingsplan	for		
 økt tilgjengelighet gjennom universell utforming 
•	 Stortingsmeldinger	og	offentlige	utredninger	slår		
 fast at universell utforming er en overordnet   
 strategi for inkludering. 

Eksemplene er mange. Felles for alle er at universell 
utforming beskrives som en strategi for å bidra til 
likestilling og deltakelse i samfunnet for alle på alle 
samfunnsområder. 

Dette gjelder også innenfor høyere utdanning. 
Regjeringen har som målsetting at personer med 
nedsatt funksjonsevne som oppfyller vilkårene for 
å studere skal ha samme reelle adgang til høyere 
utdanning som andre. Antallet funksjonshemmede i 
høyere utdanning skal økes, og universell utforming 
er et viktig virkemiddel. 

Aktuelle lover

Flere lover tar for seg begrepet universell utforming, 
og enkelte av disse har stor betydning for høyere 
utdanning. Her er et knippe av de viktigste

Universitets- og høgskoleloven
Universitets- og høgskolelovens kapittel 4 regulerer
studentenes rettigheter og plikter, og spesielt 
interessant er § 4-3 som omhandler studentenes 
læringsmiljø. I bestemmelsens andre ledd heter det 
under punkt i) at styret har ansvar for:

i) at læringsmiljøet skal utformes etter prinsipper om 
universell utforming

Dette gjelder «så langt det er mulig og rimelig».
Vi vil senere komme tilbake til hvordan vi forstår 
dette med universell utforming av læringsmiljøet. 
Vi skal samtidig være oppmerksom på at det under 
punkt 5 i samme bestemmelsen presiseres at – i 
tillegg til det generelle arbeidet med universell ut-
forming og fysisk tilrettelegging – skal institusjonen

«legge studiesituasjonen til rette for studenter med 
særskilte behov».

Tilgjengelighets- og diskrimineringsloven
En ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov vil 
ventelig tre i kraft 1.1.2009. Lovutkastet kom i 
utredningen NOU 2005:8 Likeverd og tilgjengelighet 
(Syseutvalget). Regjeringen har lagt fram det

konkrete lovforslaget i Ot.prp.nr. 44 (2007-2008) som 
behandles i Stortinget i juni 2008. 

Den nye loven vil ha stor betydning for arbeidet med 
inkludering i årene fremover. Mennesker med ned-
satt funksjonsevne får med dette et diskriminerings-
vern, og alle virksomheter rettet mot allmennheten, 
deriblant utdanningsinstitusjonene, blir pliktig til å 
arbeide for universell utforming og individuell til-
rettelegging. Loven omfatter alle samfunnsområder,
men her legger vi vekt på § 9 (Plikt til generell 
tilrettelegging), § 11 (Plikt til universell utforming av 
informasjons- og kommunikasjonsteknologi) og § 
12 (Plikt til individuell tilrettelegging) som har størst 
betydning for utformingen av læringsmiljøet for 
studenter i høyere utdanning. Merk også at det er en 
egen paragraf for universell utforming av bygninger 
og anlegg (§ 10). Her henviser diskrimineringsloven 
til plan- og bygningsloven som er gjeldene sektorlov 
på dette feltet.

Et av hovedpoengene i loven er plikten til generell 
tilrettelegging, dvs. universell utforming. Plikten
retter seg mot fysiske forhold i vid forstand. De
konkrete kravene til universell utforming av 
bygninger og anlegg mv, og til transportmidler vil bli 
utformet i sektorlovgivningen. En diskriminerings-
sak kan omfatte bygninger og anlegg, selv om dette 
hører til sektorlovgivningen. 

Vær oppmerksom på at det ikke er nok å utforme 
omgivelsene slik at man kommer inn i en forelesnings-
sal eller i en pc-stue. Både utformingen av møbler,
innretninger og utstyr må være slik at de tar høyde 
for de ulike forutsetningene hos studentene. Å unn-
late å gjøre dette kan bli ansett som diskriminering. 

Kravet til universell utforming er ikke absolutt. Det 
må for eksempel ikke være regulerbare bord på 
alle leseplasser i en lesesal, og ikke alle grupperom 
trenger teleslynge. Men tilbudet må være der slik at 
studentene kan bruke arbeidsplassene ut fra sine
behov.  Kort sagt kan man si at fysiske barrierer ikke 
må hindre noen i å kunne benytte et tilbud. Et godt 
eksempel er at man ikke kan legge et veilednings-
senter i andre etasje uten heis, men arealet kan 
brukes til formål som ikke skal benyttes av
allmennheten.  

Foruten plikten til universell utforming har man 
også plikt til individuell tilrettelegging. I § 12 i 
diskriminerings- og tilgjengelighetsloven heter det 
blant annet at utdanningsinstitusjonene skal foreta 
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«rimelig individuell tilrettelegging av lærested og 
undervisning for å sikre at studenter med nedsatt 
funksjonsevne får likeverdige opplærings- og utdan-
ningsmuligheter.» Dette omfatter altså alle sider av 
læringsmiljøet. Det er viktig å merke seg at hensikten 
er å sikre studentene et likeverdig tilbud.  Hva som er 
«rimelig» tilrettelegging må derfor defineres ut fra 
hva som vil gi studenter med nedsatt funksjonsevne 
de samme mulighetene som andre studenter.

For å gi et eksempel: Studentene kan altså kreve
individuell tilrettelegging dersom de ikke har
mulighet til å bruke e-læringsplattformen som 
lærestedet har valgt. Hva vil det lønne seg å gjøre? 
Det vil utvilsomt være best både for lærestedet og 
den enkelte student at læringsmiljøet er utformet på 
en slik måte at flest mulig klarte seg selv. Universelle 
løsninger vil ikke gjøre individuelle tilrettelegging 
overflødig, men sannsynligvis redusere behovet.

Lov om offentlige anskaffelser
I § 6 i Lov om offentlige anskaffelser heter det:

«Statlige, kommunale og fylkeskommunale myndig-
heter og offentligrettslige organer skal under plan-
leggingen av den enkelte anskaffelse ta hensyn til 
livssykluskostnader, universell utforming og miljø-
messige konsekvenser av anskaffelsen.»

Kravet i loven gjelder både kjøp av varer og tjenester. 

Deltasenteret har utformet en veileder til hvordan 
universell utforming kan ivaretas når man skal plan-
legge og gjennomføre offentlige innkjøp. Veilederen 
vektlegger at kravet om universell utforming tas inn i 
kravspesifikasjonene overfor leverandørene.

Loven er dermed et viktig verktøy i forbindelse 
med inkludering i høyere utdanning. Utdannings-
institusjonene må stille krav om universell utforming 
slik at varer og tjenester kan brukes av alle studenter 
uavhengig av funksjonsnivå. Dette kan for eksempel 
gjelde ved oppføring av nye bygg, men også ved 
anskaffelse av nettløsninger, e-læringssystemer osv. 
Dette forutsetter at utdanningsinstitusjonene
utvikler og tar i bruk kompetanse om universell 
utforming på forskjellige områder.

Ny plan og bygningslov
Miljøverndepartementet har lagt frem forslag til 
ny plandel i plan- og bygningsloven. I Ot.prp. nr 32 
(2007-2008) foreslås det blant annet at prinsippet om 
universell utforming skal tas inn i formålsbestem-
melsen for loven (§ 1-1). I lovutkastet heter det at 
«prinsippet om universell utforming skal ivaretas i 
planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak».

Kommunal- og regionaldepartementet har lagt frem
forslag til ny byggesaksdel i den samme loven (se 
Ot.prp. nr.45 (2007-2008)). Forslagets § 29-3 har over-
skriften «Krav til universell utforming og forsvarlig-
het», og stiller krav til at nye byggetiltak rettet mot 
allmennheten skal være universelt utformet i sam-
svar med nye forskrifter som skal utarbeides. 

Både plandelen og byggesaksdelen i lovutkastet frem-
setter krav om universell utforming. Det vil komme 
forskrifter som presiserer kravene og som fastsetter 
tidsfrister i forhold til når for eksempel eksisterende 
bygg skal oppfylle krav om universell utforming. 
Forskriftene ventes å komme fra og med 2009.

Foto: Eir-J. Bue, Studio G

Tilgjengelighets- og diskrimineringsloven
•	 Medfører	plikt	til	generell	tilrettelegging		
 (universell utforming) av fysiske forhold slik  
 at virksomhetens alminnelige funksjon kan  
 brukes av flest mulig (§ 9)
•	 Medfører	plikt	til	universell	utforming	av
 IKT (§ 11)
•	 Medfører	plikt	til	individuell	tilrettelegging		
 der hvor de universelle løsninger ikke
 strekker til
•	 Omtaler	«de fysiske forhold» som et vidt  
 begrep som også omhandler produkter 

Tenk over…
•	 Lovverket	pålegger	lærestedene	å	plan-
 legge for alle i utgangspunktet. Dersom det  
 ikke er tilstrekkelig, skal vi legge til rette for  
 den enkelte. I hvilke sammenhenger bør  
 man satse på universelle løsninger?
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Tenk utforming fra start
Ved å ta hensyn til Universell Utforming helt fra 
starten i en planleggings- og byggeprosess blir 
tiltakene en del av prosjektet og trenger ikke 
bety ekstra kostnader.

Det sier Randi Tiller. Teknisk avdeling ved NTNU
jobber for å gjøre NTNU universelt utformet.
– Vi har utformet en kravsliste/huskeliste for å gjøre 
det enklere for alle å ivareta universell utforming når 
nybygg og ombygging skal planlegges, og ikke minst 
ved vedlikehold. Vi informerer også vedlikeholds-
personell og prosjektledere om at Universell
Utforming skal tas hensyn til. UU blir også 
selvfølgelig ivaretatt med Arbeidsmiljøutvalget og 
Læringsmiljøutvalget. Ved å ta hensyn til UU helt 
fra starten i en planleggings- ogbyggeprosess blir 
tiltakene en del av prosjektet og trenger ikke bety 
ekstra kostnader. Det blir ofte kostbart og lite pent å 
lage «nødløsninger» etterpå. Det viktigste vi gjør er 
likevel å informere om viktigheten av UU, og å sørge 
for forståelse for problematikken, sier hun.

Verneverdige bygninger
De største utfordringene ved å gjøre de fysiske
aspektene universelt utformet, er at NTNU har 
mange fredede og verneverdige bygninger.
– Der får vi jo selvfølgelig ikke lov til å gjøre hva vil.
I samarbeid med Riksantikvaren greier vi likevel ofte 
å finne frem til akseptable løsninger. Løsningene blir 
ikke bestandig helt optimale etter forskriftene, men i 
blant annet fredede og vernede bygg må man finne 
ut hva som kan gjøres og hva som er «godt nok» for 
at det skal kunne fungere, sier hun.
– Hvordan opplever du at holdningene til behovet 
for UU er blant personer som er involvert i arbeid 
med bygg og uteområder?
– Holdningene, både fra prosjekterende og ut-
førende, har endret seg totalt de siste årene. Tidligere
var det, «er det nødvendig da, det er jo ingen i rulle-
stol her?» Nå er det blitt en selvfølge at Universell 
Utforming skal ivaretas, «alle» har det i tankene. I 
stedet er gjerne utfordringen å finne den løsningen 
som passer flest mulig.

Behov for standardløsninger
– Hva må til for å gjøre bygg og uteområder ved
et lærested universelt utformet?
– Selv om det har blitt større forståelse for behovet 
for UU, og UU er med allerede fra planleggingsfasen 
så må det hele tiden følges opp i utførende fase. 
Ellers blir det
ofte glemt på veien. Vi ser også behovet for mer
standardisering av løsninger, og gjerne med en 

eksempelbase over gode løsninger. Vi skulle ønske 
at det sto mere SKAL og MÅ i gjeldende forskrifter, i 
stedet for BØR , sier Tiller.
Utkastet til Antidiskrimineringsloven sier at bygg, 
anlegg og opparbeidede uteområder som oppføres 
eller ferdigstilles etter vesentlige endringsarbeider 
etter 1. januar 2009 skal være universelt utformet. 
Gamle bygg, anlegg og uteområder skal være
universelt utformet fra 1. januar 2019.
– Arbeidet med å gjøre NTNU universelt utformet 
pågår hele tiden. Det viktigste blir tatt først,
bygningsmassen er i stadig endring med
ombygginger og vedlikehold, avslutter hun.

– Vi skulle ønske at det sto mere SKAL og MÅ i
gjeldende forskrifter, i stedet for BØR, sier Tiller.



I forarbeidene til loven understrekes det at institu-
sjonene har det overordnede ansvar for studentenes 
helhetlige læringsmiljø. Dette åpner for en videre 
definisjon av læringsmiljøet. Ved flere utdannings-
institusjoner defineres læringsmiljøet vidt. Her er et 
eksempel:

«Begrepet læringsmiljø omfatter alle de institusjonelle 
og organisatoriske betingelser som skal bidra til
studentens læring. Det vil si fysisk, psykososialt og
organisatorisk arbeidsmiljø, velferd og faglig og
pedagogisk kvalitet.»

Arbeidsmiljøhåndbok for studenter ved Uio

Denne vide definisjonen må danne ramme for 
bruken av begrepet universell utforming i høyere 
utdanning. Universitets- og høgskolelovens § 4-3 tar 
for seg læringsmiljøet, og her heter det at det fysiske 
arbeidsmiljøet skal utformes etter prinsippet om uni-
versell utforming (punkt 2i). Kunnskapsdepartementet 
har senere presisert at dette kravet om universell 
utforming er rettet mot læringsmiljøet generelt, noe 
som også omfatter andre forhold enn de rent fysiske.1

Dersom universell utforming skal brukes som strategi 
for inkludering kan vi stille krav til utformingen av 
læringsmiljøet på flere områder.  Å følge prinsipper
for universell utforming vil bidra til at studier og 
læringsmiljøet blir bedre for alle. Universell utforming 
bør være en premiss for planlegging og utforming 
av fysiske omgivelser, produkter, service og tjeneste-
tilbud i høyere utdanning.

Praktiske tips innenfor hvert område finnes i kapittel 3.
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Kapittel 2:
Hva er universell utforming av læringsmiljø?

Den ideelle verden

Johanne er mastergradsstudent i psykologi 
ved Universitetet i Bergen. Hun er blind og får 
all studielitteratur oversendt elektronisk slik at 
hun kan lese det på den elektroniske leselisten
i punktskrift. Materiellet hun får er ren elek-
tronisk tekst, men hun har også tilgang til 
lydbøker. Det materiellet hun får gjennom 
e-læringssystemet følger alle standarder for 
tilgjengelige nettsider. Inne på e-lærings-
systemet finnes også forelesningsnotater i et 
format som også Johanne kan lese.

Johanne skanner inn handouts fra forelesning 
i en av pc-salene på campus. Hun har egen pc, 
men foretrekker å bruke utstyret på skolen for 
å kunne være sammen med sine medstudenter 
i arbeidet. Når hun har fått skannet materiellet
bruker hun en av PC-ene på instituttet til å høre 
gjennom materiellet ved hjelp av talesyntese. 
På denne måten kan hun studere når det 
passer henne.

Johanne klarer seg godt på campus, og tar seg
frem uten assistanse. I heisen forteller en 
stemme henne når hun er i riktig etasje, og alle 
informasjonstavler og servicefunksjoner har 
liknende varsling. All annen viktig informasjon 
finnes i lydformat. Johanne føler seg både inklu-
dert og vel i ivaretatt på Universitetet i Bergen.

I et slikt scenario er det ikke særlig behov for
individuell assistanse. Vi har nok et godt stykke 
igjen dit. Poenget med denne historien er å vise at 
universell utforming kan føre til at studenter med 
store tilretteleggingsbehov kan være uavhengig 
av individuell tilrettelegging. I eksemplet har hele 
utdanningsinstitusjonen tatt ansvar for å inkludere 
studenter med ulike behov.

Læringsmiljø

Begrepet læringsmiljø ble fra 2003 formalisert som 
en del av kvalitetsreformen og har blitt tatt inn 
i universitets- og høgskoleloven. I loven slås det 
fast at utdanningsinstitusjonene har ansvar for at 
læringsmiljøet på institusjonen, herunder det fysiske 
og psykiske arbeidsmiljø, er fullt forsvarlig ut fra en 
samlet vurdering av hensynet til studentenes helse, 
sikkerhet og velferd.

Universell utforming av læringsmiljø 
må ta høyde for utforming av:

•	bygninger	og	uteområder
•	studier	og	undervisning	
•	 IKT	og	annen	informasjon
•	studielivet	generelt

1 Brev fra Utdannings- og forskningsdepartementet til
Arbeidstilsynet 9.9.2005
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Universell utforming som strategi for
inkludering

”Et inkluderende læringsmiljø” kan defineres som et 
læringsmiljø som aksepterer og verdsetter mang-
foldet blant studentene, og som anerkjenner at 
studentene har lik rett, men ulike forutsetninger 
og ulike behov for å kunne ta del i læreprosessen. 
Blant universiteter og høgskoler er det akseptert at 
studenter med nedsatt funksjonsevne har behov for 
tilrettelegging i studiesituasjonen, og de fleste har 
tilbud og tjenester for å møte enkeltstudentenes 
behov. Det er kanskje ikke like lett å akseptere at det 
er omgivelsene i læringsmiljøet som ofte kan virke 
funksjonshemmende? Dersom en student ikke kan 
ta seg inn i en forelesningssal på grunn av trapper er 
det ikke studenten sin feil. Det er det heller ikke om 
man ikke kan lese studielitteraturen i trykt form. Klar-
er vi å tenke på mangfoldet i en studentgruppe når vi 
planlegger og utformer alle sider av læringsmiljøet? 
Det er en viktig utfordring i årene fremover!
   
Universell utforming er en strategi for inkludering. 
Ikke den eneste, og ikke svaret på alt. Men univer-
selle løsninger tar høyde for et mangfold i student-
populasjonen, og vil derfor bidra til deltakelse og 
likestilling for alle studenter. Ved å arbeide for univer-
selle løsninger reduserer man behovet for kostbare 
og stigmatiserende særordninger for studenter som 
allerede kan være i en vanskelig studiesituasjon. 
Hvis du er foreleser kan du for eksempel stille deg 
spørsmålet: Er det noen som ikke kan delta i min 
undervisning? Hvorfor? Kan jeg endre på opplegget 
eller må noen studenter ha unntak på grunn av noe 
jeg har laget? Kanskje finnes det gode svar, og kan-
skje er det vanskelig å gjennomføre. Prøv uansett!

 

Universelle løsninger vil også gi mer helhetlige og 
mer gjennomtenkte løsninger. De fleste har vel lagt 
merke til inngangspartier som har fått påmontert 
rampe i etterkant. Det er sjelden verken praktisk eller 
estetisk, men mulighetene er der hvis man tenker på 
forhånd.  I tillegg er universell utforming også lønn-
somt. Alle som driver bygg bekrefter at det er dyrere 

Universell utforming…

•	tar	hensyn	til	mangfoldet	blant	studentene
•	gir	allmenne	løsninger	av	god	kvalitet
•	bidrar	til	økt	deltakelse	og	likestilling	for		
 alle studenter

Universell utforming…

•	reduserer	behovet	for	spesialtilpasning
•	koster	mindre	enn	å	reparere	på	løsningen
 i etterkant
•	gir	bedre	og	mer	helhetlige	løsninger
•	er	bra	for	alle studenter

Husk likevel at universell utforming ikke er 
løsningen på alt, men et viktig virkemiddel 
på vei mot et inkluderende læringsmiljø!

Vi vil i det videre ta for oss gode eksempler på hva 
man kan tenke på innenfor hvert enkelt område for 
å inkludere flest mulig i høyere utdanning. Hva er de 
gode universelle løsningene og hvordan fungerer 
disse i praksis?

å bygge om løsninger i etterkant enn det er å tenke 
på ulike brukerforutsetninger fra starten av. Det 
gjelder særlig for bygninger hvor kostnadene fort blir 
store når behovet oppstår.

Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT) hadde 
et godt eksempel: De bygde om en gammel vakt-
mesterbolig for en enkelstudent. Ombygningen var 
dyr og studenten fikk et tilbud, men han kunne ikke 
besøke noen av naboene sine. Nå er alle nybyggene 
til SiT universelt utformet.

Eksemplene er mange. Uansett om det gjelder bygg, 
IKT, undervisning eller velferd så kan vi si at univer-
selle løsninger er bra for alle studenter.
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Kapittel 3:
Universell utforming av læringsmiljø – praktiske tips

Bygninger og uteområder

«Regjeringen mener at det bygde miljø bør være
universelt utformet, noe som vil si at flest mulig skal 
kunne bruke det uten spesiell tilrettelegging eller
spesialløsninger.»

Statsbudsjettet, 2008 (Dokumentasjonssenteret)

Man tenker ofte først på fysisk tilgjengelighet når 
man snakker om universell utforming. Det er derfor 
naturlig å begynne der. For å nå målet om at høyere 
utdanning skal være tilgjengelig for alle er det er
forutsetning at bygninger og uteområder er utformet 
på en slik måte at alle kan bruke dem. Det må tas 
hensyn til bevegelseshemmede, orienterings-
hemmede og miljøhemmede studenter i planleg-
ging og utformingen av det fysiske miljø. Dette slås 
fast både av antidiskrimineringslovgivningen og av 
universitets- og høgskoleloven. 

Universell utforming av bygninger og uteområder er 
et stort og komplisert fagområde. Det er utviklet
mange veiledere om hvordan man kan gjøre 
bygninger og uteområder tilgjengelige for alle. Flere 
læresteder har også utviklet egne sjekklister for fysisk 
tilgjengelighet og universell utforming. Henvisning 
til ulike veiledere finnes i kapittel 4. Her tar vi for oss 
noen generelle tips:

1. Bygninger

Det er selvsagt nødvendig å sikre at fremkommelig-
het og orienteringsmuligheter er ivaretatt på en god 

måte inne i bygningene. Fokuser på områder som 
er åpne for fri ferdsel for studentene, og sørg for å 
fjerne unødige barrierer og legg vekt på sikkerhet. 
Tenk over hvilken funksjon bygningen faktisk har 
når læringsmiljøet skal planlegges. Ved nybygg eller 
rehabilitering bør maler for universell utforming 
av bygninger følges - sørg for at dette blir vedtatt i 
styret.

Alle bygninger som benyttes av studenter/allmenn-
heten bør være utformet slik at alle studenter kan 
komme inn i, og kan bevege seg der. Noen
eksempler (listen er ikke uttømmende):

Inngangsparti
•	Hovedinngang	må	være	trinnfri	med	døråpner
 (helst automatisk).
•	Unngå	karuselldører.
•	Alternativ	inngang	må	merkes	godt.
•	 Inngangsdører	bør	stå	i	kontrast	til	fasaden.

Orientering og bevegelse i bygget
•	Ledelinjer	må	føre	til	viktige	møteplasser:	utgangs	
 dører, skranker, informasjonstavler, bibliotek,
 kantine og undervisningsrom.
•	Barrierer	må	fjernes	slik	at	synshemmede	kan
 bevege seg uten risiko.
•	Sørg	for	at	det	er	mulig	å	bevege	seg	rundt	med
 rullestol, vær spesielt oppmerksom på små terskler.
•	Trapper	må	markeres	med	trappeneser,	og	pass	på		
 at rekkverk er doble og har god kontrast og er gode  
 å gripe i.
•	Sørg	for	døråpnere	med	god	merking
•	Kontraster	mellom	gulv	og	vegg,	og	mellom	dører		
 og vegger er viktig, og kontrastfarger bør benyttes
 bevisst, og spesielt på søyler, hjørner og annet som  
 representerer kollisjonsfare. Unngå blanke gulv   
 med mye gjenskinn.
•	Sørg	for	å	merke	glassflater	nøye.
•	Handikaptoalett	må	følge	gitte	regler	for	universell		
 utforming med hensyn til størrelse og plassering av  
 utstyr.
•	Det	må	sørges	for	gode	lysforhold	og	god	blending		
 som hindrer motlys der studenter ferdes (spesielt i  
 undervisningsrom og læringssenteret).
•	Brannsikkerhet	må	ivaretas	for	alle,	blant	annet	ved		
 hjelp av lyd og lyssignal, samt ledelinjer til utgangs 
 dør/ samlingspunkt.

Trinnfri ankomst med endring i underlaget og
automatisk døråpning. Glassparti er merket med lyse 
tverrgående partier. Kontraster kunne vært bedre.
Foto: NTNU Info
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Skilt med god kontrast og store bokstaver og/ eller 
ikoner. Kontrasten mot himling kunne vært bedre. 
Dessverre henger disse skiltene rett under taket. 
Foto: NTNU

Informasjonstavle må finnes i tilknytning til
inngangsparti. Denne tavlen burde hatt større skrift 
og taktil merking.
Foto: NTNU Info

Estetisk merking av trappeneser med god
funksjonalitet. Foto: Eir-J. Bue, Studio G

Gode kontraster mellom gulv, vegg og dør fører til
enkel orientering. Foto: Eir-J. Bue, Studio G

Skilt og kart
•	Skilt	og	kart,	både	ute	og	inne,	må	ha	logisk
 plassering. De må være godt synlige, gjerne med  
 bruk av kontrastfarger, både i forhold til tekst og  
 bakgrunn, men også skiltplaten i forhold til
 omgivelsene. 
•	 Informasjonstavle	bør	finnes	umiddelbart	innenfor		
 inngangsdør, med oversikt over ulike bygg. 
•	Kartene	bør	vise	fremkommelige	traseer.
•	Vurder	taktile	kart.
•	Det	bør	være	mulig	å	gå	helt	inntil	skiltene.	Skriften		
 bør være stor og tydelig (uten seriffer). Taktil
 merking er en fordel, men da må skiltet være lett  
 tilgjengelig.
•	Skilt	og	informasjonstavler	må	være	i	stor	skrift	(min		
 bokstavhøyde 5 cm) med god kontrast. Ram gjerne  
 inn skiltene slik at de får god kontrast mot
 omgivelsene.
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Fysisk tilgjengelighet må sikres til alle 

steder hvor studenter ferdes: Auditorier, 

grupperom, PC-stuer, serviceområder, 

kantine, bibliotek, arealer med sosialt 

formål med mer.

Heistablå markert med 
lys, tydelige knapper og 
punktskrift. Denne heisen 
har også etasjevarsler på 
norsk og engelsk.
Foto: Eir-J. Bue, Studio G

Arbeidsplasser må være tilpasset ulike behov. Foto: Eir-J. Bue, Studio G

Heiser
•	Heisknapper,	både	utenfor	og	inne	i	heisen	må		 	
 være i en høyde slik at alle kan nå dem også
 rullestolbrukere. 
•	Marker	heistablået	med	kontrastfarge	eller	lys,	den		
 må ha punktskrift og den bør finnes i taktil (følbar)  
 skrift
•	Etasjeinformasjon	må	være	godt	synlig
•	Knappene	må	være	følbare,	ikke	touch-panel	
•	Etasjevarslere	med	stemme	på	norsk	og	engelsk	er		
 en stor fordel

Teleslynge
•	Teleslynge	bør	monteres	der	hvor	grupper	av
 studenter samler seg, for eksempel i auditorier,   
 enkelte grupperom, læringssentra, informasjons-
 skranker osv.

Hvilerom
•	Det	bør	finnes	hvilerom	hvor	studenter	som	har	
behov for det kan være litt alene, ta en pause fra 
studiehverdagen, slappe av eller sove litt.

Inneklima
•	I	bygninger	og	rom	som		
studentene bruker må 
inneklimaet være slik at 
det egner seg til studier 
og undervisning. I den 
grad det er praktisk mulig 
bør det også tas hensyn 
til personer med astma- 
og allergilidelser. Det er 
spesielt viktig at lesesaler, 
auditorier, eksamensrom 

og andre arealer hvor studentene oppholder seg 
over tid har et godt inneklima.

Spesielt om studentarealer
•	Lesesaler,	undervisningsrom,	grupperom	og	PC-stuer		
 bør utformes slik at alle studenter kan bruke disse.
•	Det	må	være	tilgang	til	justerbare	bord	og	stoler		
 på et visst antall plasser. Belysning og tilgang til   
 teleslynge er også viktig i slike arealer.

2. Uteområder
Utearealene bør være tilgjengelig for alle, både i 
forbindelse med adkomst til lærested, men også for 
bruk i seg selv. Trinnfri utforming av utearealer gjør at 
alle studenter får mulighet til å bevege seg mellom 
bygninger, for eksempel i forbindelse med fore-
lesninger. Noen flere tips:

Oppmerking og vedlikehold av traseer
•	Ledelinjer	mellom	de	ulike	bygningene	på	campus		
 gjør det lettere å orientere seg, og finne frem. 
•	Pass	på	at	underlaget	mellom	ulike	bygninger	er		
 godt vedlikehold. Husk spesielt å brøyte og strø   
 spesielt nøye fra parkeringsplasser og fra offentlig
 kommunikasjonsmiddel og til inngangsparti.

Parkering 
•	Sørg	for	god	og	tydelig	skilting	for	hvor	man	kan
 parkere.
•	HC-plasser	må	være	godt	merket	og	tilgjengelig		
 alle årstider. 
•	Legg	ut	parkeringskart	på	internett
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Studier og undervisning

«Universell utforming i studiesammenheng betyr at vi 
har tenkt gjennom mange spesielle lærebehov og tilrette-
lagt for dem så godt som mulig ved semesterstart»

Emnebeskrivelse, Teologisk fakultet UIO

Sitatet fra emnebeskrivelsen ved Teologisk fakultet 
ved Universitetet i Oslo beskriver godt hva universell 
utforming av studier og undervisning er. Universell 
utforming og/ eller individuell tilrettelegging skal 
kompensere for redusert funksjonsevne som innvirker 
på en students evne til læring i undervisningsøyeblikket.
Studier og undervisning bør legges opp slik at de ikke 
stenger ute, eller skaper unødige hindringer for stud-
enter som er kvalifisert for opptak ved lærestedet.
Universell utforming av studier og undervisning 
handler likevel ikke om å «senke»de akademiske 
krav, men om å rydde bort praktiske og pedagogiske 
hindringer som gjør studiehverdagen unødig slitsom, 
både for studenter med og uten nedsatt funksjonsevne.

Begrepet «universal instructional design»
I USA bruker man begrepet universal instructional 
design (UID) når man snakker om universell utforming 
av studier og undervisning. Kort fortalt så er UID:
•	en	prosess	som	tar	hensyn	til	potensielle	behov	til		
 alle i en læringssituasjon
•	 identifisering	og	eliminering	av	unødvendige
 barrierer uten at det går på bekostning av den
 faglige kvaliteten
•	reduksjon	behovet	for	spesiell	tilrettelegging

Begrepet er en videreutvikling av universell utform-
ing som ofte blir sett på som utforming av de fysiske 
omgivelsene (noe som også er tilfelle her i Norge), og 
brukes for å skille universell utforming av undervisning 
fra universell utforming av de fysiske omgivelsene.

Begrepet har ennå ingen norsk oversettelse, men kort 
sagt handler dette om hvordan vi arbeidet for univer-
sell utforming av studier og undervisning. 

Universell utforming av studier og
undervisning/ UID:
• tar hensyn til potensielle behov i en lærings- 
 situasjon
• reduserer behovet for spesiell tilrettelegging
• innebærer planlegging av mottak, gjennom- 
 føring av studiet og vurdering
• forutsetter bruk av universelt utformet IKT

Det er lett å glemme at også auditorier og lesesaler 
må utformes etter prinsippet om universell
utforming. Foto: Paul-Eirik Lilleholm, UiB
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1. Planlegging

Universell utforming krever planlegging og utredning:
Hva er minimumskravet til deltakelse? Stenger 
gjennomføringen av studiene noen ute på grunn av 
funksjonsnedsettelse? Kan man velge studielitteratur 
i et tilgjengelig format? Hvordan utforme didaktik-
ken slik at undervisningen inkluderer alle studenter? 
Utdanningsinstitusjonene må stille slike spørsmål 
både i planleggingsprosessene til undervisningen og 
i den fagpedagogiske opplæringen hos de ansatte.  

Ved å ta hensyn til universell utforming tidlig i 
planleggingsprosessen vil man kunne unngå mye av 
ekstraarbeidet knyttet til ad hoc løsninger og spesial-
tilpasninger. Det vil også øke sannsynligheten for et 
likeverdig tilbud til studentene. Identifiser barrierene 
og eliminer så langt det lar seg gjøre!

Informer om studiet
For å skape forutsigbarhet og for at studentene 
skal bli i stand til å gjøre nødvendige forberedelser, 
bør både studieprogramplan og emnebeskrivelser 
foreligge i et tilgjengelig format på nett. Her må det 
komme tydelig frem hva som kreves når det gjelder 
forkunnskapskrav, samt obligatoriske aktiviteter i 
studiet, som for eksempel feltarbeid, laboratorie-
virksomhet, IKT-kunnskaper, fremføringer, inn-
leveringer og eksamen spesifiseres. Studenter med 
funksjonsnedsettelser må kunne vurdere om det er 
mulig å gjennomføre studiet.
 
Alternativer tidspunkt/lokaler
Undersøk om studier/emner kan tilbys til forskjellige
tider. For eksempel kan et emne undervises på
formiddag et semester og på ettermiddag neste
semester. Dette vil gjøre undervisningen mer til-
gjengelig for studenter som for eksempel har arbeid 
ved siden av studiene, studenter som har barn, og 
studenter som går i en eller annen behandling. En 
slik endring i undervisningstidspunkt må planlegges 
i god tid slik at man sikrer at timeplanene går opp. 
Slike endringer må også komme tydelig frem i
informasjon om studiet.

Kollokvier/øvingsgrupper
Samarbeid i kollokvier/øvingsgrupper er en fin måte 
å lære på. Det er også her en fordel om det finnes 
alternativer i tidspunkt, og at man tenker på at rom-
met skal være tilgjengelig for alle studenter. I tillegg 
bør påmelding til slike grupper skje elektronisk, for 
eksempel på e-post eller gjennom e-læringssyste-
met. Påmelding via lister som blir hengt opp på ett 
bestemt sted med et ”først til mølla prinsipp”, gjør 

det spesielt vanskelig for bevegelseshemmede å få 
plass på de mest populære tidspunktene.

Pensum/ kjernelitteratur
Kunnskapsdepartementet sendte i 2005 brev til 
utdanningsinstitusjonene hvor det ble bedt om at 
pensumlister skulle foreligge på et tidlig tidspunkt.  
Dette er spesielt viktig for studenter som pga. syns-
hemming eller lese- og skrivevansker har behov for 
litteraturen i alternativt format, som for eksempel 
punktskrift eller lydbok. Dette vil også være viktig 
for studenter som har arbeid ved siden av studiene, 
studenter som har barn og studenter med annet 
morsmål enn norsk. 

2. Mottak av nye studenter

Tiden fra en får tilbud om studieplass og ut i de første 
ukene av studietiden byr på et hav av informasjon og 
nye opplevelser. Å få tak i denne informasjonen og 
få mulighet til å ta del i disse opplevelsene, kan være 
avgjørende for en vellykket studietid. Det er derfor 
viktig å sørge for at informasjon om opptak og mot-
tak leveres i et tilgjengelig format.

Omvisning
Ved omvisning på campus er det viktig at man legger 
opp turen slik at også studenter med nedsatt funk-
sjonsevne kan delta. Man bør da tenke på lengde, 
tempo, om det er steder man kan sette seg ned og 
ta en pause underveis, og om heis er tilgjengelig ved 
behov.

Fadderordninger/sosiale arrangement
Mange læresteder har fadderordninger eller sosiale 
arrangement de første ukene av semesteret. Deltake-
lse i faddergrupper kan være en fin måte å bli kjent 
med studietilværelsen på, både faglig og sosialt. Ofte 
er det kun mangel på kunnskap som gjør at en del 
studenter blir utelukket fra slike tilstelninger. For å 
sikre at alle studenter har tilgang til arrangementene, 
er det en fordel om universell utforming tas med som 
element i opplæring/kursing av faddere/arrangører.

3. Underveis i studiet

Studielitteratur
Universelt utformet studielitteratur vil si at fagstoffet 
i utgangspunktet er tilgjengelig for så mange som 
mulig. Dette medfører at studielitteratur må foreligge 
i ulike formater, blant annet en elektronisk versjon 



studenter. Samtidig vil dette også være til god hjelp 
for studenter med lese- og skrivevansker.

Bibliotek
Biblioteket/læringssenteret er en spesielt viktig 
ressurs for studentene. Det er derfor svært viktig 
at alle studentene har tilgang dit, og at tjenestene 
biblioteket tilbyr er tilgjengelig for alle. I 2001 ble 
samarbeidsprosjektet «Det tilgjengelige bibliotek» 
startet. Målet med prosjektet var å bidra til at
biblioteket, både som kunnskapskilde, møteplass og 
arbeidsplass, ble tilgjengelig for alle. Erfaringer kan 
hentes fra prosjektrapporten (se kapittel 4 for mer 
informasjon om dette).
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Selvbetjent utlånsautomat. Regulerbart i høyde, og 
enkel informasjon. Foto: Eir-J. Bue, Studio G

Universelt utformet skranke i ulike høyder etter
behov. Foto: Eir-J, Bue, Studio G

som kan leses med ulike hjelpemidler uten ytterlig-
ere tilrettelegging. Det et en fordel om det er mulig å 
navigere i det elektroniske dokumentet, for eksempel 
via overskriftene. 

Universelt utformet studielitteratur skiller seg fra 
tilrettelagt studielitteratur. Eksempel på tilrettelagte 
formater er «Daisy»-formatet (innlest eller syntetisk 
tale i ulike varianter), papirversjon av punktskrift med 
mer. Studenter kan få noe av studielitteraturen fra 
NLB (Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek), men etter-
som dette tilbudet er begrenset i omfang er det en 
fordel om artikler eller annen litteratur som benyttes 
kan gjøres tilgjengelig elektronisk eller at det er mulig 
å skanne det. Dette vil blant annet gjøre det mulig 
å forstørre skriften, å benytte elektronisk leselist for 
punktskrift og syntetisk tale.

Åndsverkloven åpner for å tilrettelegge enkelt-
eksemplarer for studenter med nedsatt funksjons-
evne. Lærestedene kan bistå den enkelte student 
med å gjøre papirutgaver til et lesbart format (se 
åndsverklovens §§ 17 og 17a)

Egenprodusert materiell
Utdanningsinstitusjonene bør sørge for at egen-
produsert materiell gjøres tilgjengelig for studenter 
med synshemming og/ eller lesehemming.. Ettersom 
alt egenprodusert materiell etter all sannsynlighet 
finnes i et eller annet elektronisk format kan dette 
komme studenter med nedsatt funksjonsevne til 
gode. Dette forutsetter at materiellet gjøres tilgjeng-
elig i et plattformuavhengig format, for eksempel 
html eller xml. 

Alternativ litteratur på norsk/engelsk
Alternativ til det oppsatte pensum, for eksempel norske 
bøker i stedet for engelsk eller engelske bøker i 
stedet for norsk, vil bidra til å åpne opp for studenter 
i alle aldre. Det vil også gjøre studiet mer tilgjengelig 
for både norske, minoritetsspråklige oginternasjonale 
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Undervisning
Det kan være vanskelig å tenke seg hvordan under-
visningen kan gjøres universell. Innholdet i seg selv 
kan kanskje ikke gjøres universelt, men mye kan 
gjøres når det gjelder formidlingen av innholdet. 
Det finnes blant annet praktiske tipshefter om hva 
som er god didaktikk når man underviser studenter 
med nedsatt funksjonsevne (se kapittel 4). I de fleste 
tilfeller vil dette være nyttig for alle studenter.

Presentasjon - didaktikk
Tydelig artikulering og ansiktet vendt mot publikum 
er viktig for å nå fram til alle studentene. Spesielt er 
dette viktig for studenter med nedsatt hørsel,
studenter som benytter tolk, eller studenter med
annet morsmål enn norsk. Det bør også benyttes
mikrofon, spesielt ved undervisning i store
forelesningssaler, eller hvis det er studenter som 
bruker teleslynge, taleforsterkere eller tolk i lærings-
situasjonen. Det er også viktig å gjenta spørsmål 
og innspill fra salen slik at alle hører det. Hvis det 
benyttes skriftlig materiale i undervisningen bør det 
kommenteres samtidig med fremleggelsen. Dette vil 
være nyttig for alle, men spesielt for studenter med 
lese- og skrivevansker, svaksynte eller studenter med 
annet morsmål enn norsk.

Materiell
Om mulig bør skriftlig materiale utdeles en stund i 
forkant av undervisningen. Skrift og bakgrunn må 
ha god kontrast. Legges materialet ut i e-lærings-
systemet, på nettsider eller sendes på e-post, er det 
viktig å være oppmerksom på valg av formater (se i 
kapittelet om IKT).  Unngå en ren grafisk presenta-
sjon uten alternativer.

En bevisst holdning til bruk av audiovisuelle virke-
midler er nødvendig.  Bruk av for eksempel film og 
lyd kan bidra til å gjøre undervisningen mer
interessant for mange studenter, men også til å
ekskludere andre.

Podcasting – lær når du vil
Teologisk fakultet ved UiO har hat stor suksess med 
å spre opptak fra forelesninger via nedlastbare filer. 
”Podcasting” gjør at du kan laste ned forelesningen 
elektronisk (lydformat) når du trenger den, og så ta 
den med deg på mp3-spilleren. Slik kan man følge 
forelesningen når man ønsker det. Prosjektet ved UiO 
har vist at ved å gjøre forelesningen mer tilgjeng-
elig førte til bedre læring og bedre resultater. Det 
reduserte heller ikke oppmøtet. Dette er universell 
utforming i praksis! Se for øvrig intervjuet med
Brynjulv Norheim.

Vurdering
Evaluering er et felt det kan være vanskelig å utforme 
universelt. Kvalitetsreformen vektlegger at det skal 
tas i bruk flere nye og alternative evalueringsformer. 
Kanskje vil en evalueringsform hvor man har nok 
tid og tilgang til alle hjelpemidler presse seg frem 
med tiden? Det er uansett viktig å tydeliggjøre 
evalueringsform(er) i all informasjon.

Eksamenslokale
Det er viktig at eksamenslokalet er fysisk tilgjenge-
lig for alle studenter. Det er ikke uvanlig å benytte 
idrettshaller eller andre store rom til eksamen. Dette 
bør vurderes nøye ettersom svært mange studenter 
synes det er ubehagelig å sitte i slike haller, og 
spesielt en del studenter med angstproblematikk. 
Eksamenslokalet bør også ligge i nærhet av offentlig
transport slik at studenter med bevegelighets-
problemer kan komme seg dit. Det bør tas hensyn
til innemiljø; luft, lyd, temperatur, lysforhold og
utforming. Se for øvrig kapittelet om bygg og
uteområder.

Alternativ eksamensform
Ved å tilby alternative eksamensformer vil flere
studenter få mulighet til å vise hva de kan. Et
eksempel på universell utforming er å la studentene
velge mellom flere vurderingsformer i et enkelt 
emne.  For eksempel kan det i samme emne tilbys 
både essayeksamen og muntlig eksamen, eller
multiple choice-eksamen og hjemmeeksamen.
Man kan på denne måten sikre at studentene får vist 
kunnskapsnivået uavhengig av en eventuell
funksjonsnedsettelse. 

Tidsfrister og oppmøte
Tidsfrister ved obligatoriske innleveringer og
obligatorisk oppmøte kan være en stor barriere for 
mange. Dersom man i planleggingen tar høyde for 
ulike forutsetninger blant studentene vil man kunne 
redusere behovet for individuelle tilpasninger. Det 
kan være lurt å tenke gjennom hva som er
minimumskrav av tilstedeværelse for studenter med 
slik problematikk.  I emner hvor det er svært mange 
innleveringer, kan det for eksempel vurderes om det 
er mulig å levere seks av 10 innleveringer. Dette vil 
spesielt være til hjelp for studenter som er syke i
perioder. Alternative obligatoriske aktiviteter, for 
eksempel muntlig i stedet for skriftlig, jobbe alene 
versus i gruppe, vil øke muligheten for at mangfoldet 
av studenter får mulighet til å vise fagkunnskapen sin.
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4. Studentliv

Bolig
Utdanningsinstitusjonene bør kunne informere om 
aktuelle studentboliger med universell utforming. 
Det er samskipnadenes ansvar å sørge for student-
boliger, men utdanningsinstitusjonene kan øve press 
på samskipnadene for å få butter og formidlet flere 
som er universelt utformet.

Kantiner
Kantiner skal ha en fysisk utforming som gjør dem 
tilgjengelige for alle. I tillegg kan det være lurt å 
tenke på et bredt sammensatt mattilbud som tar 
hensyn til vegetarianere, allergikere og bestemte 
mattradisjoner hos ulike etniske grupper. 

Informasjon om åpningstider, meny og priser bør 
være plassert slik at det er mulig å gå helt inntil. 
Skrifttypen bør være ren og klar uten seriffer, og den 
må ha god kontrast til bakgrunn.

Aktiviteter/idrett
Alle studenter må ha tilgang til sosiale arrangement, 
og til de idrettstilbud som finnes. Dette stiller krav 
til den fysiske utformingen av bygninger og lokaler. 
Informasjon om aktiviteter må være tilgjengelig for 
alle studenter. Informasjon på nettsider, som for 
eksempel tid, sted og pris, må følge internasjonale 
tilgjengelighetsstandarder (se kapittel om IKT).

5. IKT og annen informasjon

«Teknologi er inngangen til informasjon og
kommunikasjon. Det innebærer at tilgjengelig teknologi 
er en forutsetning for å ha nytte og glede av IKT»

Toril Laberg, Deltasenteret

IKT er en sentral del av alle studenters studiehverdag, 
både når det gjelder statisk informasjon via web, 
interaksjon mellom student og lærekrefter gjennom 
e-læring, og bruk av programvare til annen kom-
munikasjon og informasjonsutveksling. Alle
studenter må ha like muligheter til å ta i bruk denne 
teknologien. IKT er et viktig verktøy for å inkludere 
studenter med nedsatt funksjonsevne i utdanning, 
men det forutsetter at teknologien er tilgjengelig og 
følger prinsippene om universell utforming.

For oss handler universell utforming av IKT om hvor-
dan studenter med nedsatt funksjonsevne kan bruke 
IKT på en slik måte at de får tilgang til produktene 
og tjenestene på samme måte som andre studenter. 

Foto Eir-J. Bue, Studio G

Dette betyr å skape og ta i bruk teknologi som er 
anvendbare for alle med minimalt behov for spesial-
tilpasninger.

Samtidig skal universelle løsninger ta høyde for stu-
denter som bruker hjelpemiddelteknologi. Studenter 
som bruker leselist, talesyntese, skjermforstørrer eller 
spesielt navigeringsutstyr må kunne gjøre dette inne 
i den ordinære løsningen. 
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Websider
Det finnes internasjonale retningslinjene for tilgjeng-
elighet utformet av Web Accessibility Initiative (WAI) 
ved World Wide Web Consortium (W3C). Ved å følge 
WAI-retningslinjene tar man et langt skritt mot et 
tilgjengelig nettsted, ved å få på plass elementer som 
er særlig viktige for tilgjengeligheten. Med bruk av 
riktig verktøy kan man sikre både tilgjengelighet og 
et godt grafisk uttrykk på nettsidene.

Vær oppmerksom på at det ved bestilling av løs-
ninger for nettsider kan være vanskelig å operasjona-
lisere og kontrollere kravene i WAI, og universell ut-
forming av nettsider krever spesialisert kompetanse. 
Det finnes likevel gode veiledere blant annet fra 
Deltasenteret og fra norge.no, se kapittel 4. 

Studentweb
Mange studieadministrative funksjoner går via 
Studentweb, og det er svært viktig at systemet er 
tilgjengelig for alle studenter. Studentweb er en
nettjeneste, og bør på samme måte som websider 
generelt følge WAI-standarden. Dessuten må
studentweb støtte bruk av tilleggsutstyr, som for
eksempel leselist. Utdanningsinstitusjonene bør 
kreve dette fra leverandøren.

E-læringssystemer (LMS) 
E-læringssystemer (Learning Managment System, 
LMS), er en samlebetegnelse for ulike systemer som 
har det til felles at de kan organisere prosesser rundt 
læring. Det gir nye muligheter for kommunikasjon, 
og medfører et stort potensial for nye måter å
studere og lære på. For at potensialet skal realiseres 
er det viktig å ta hensyn til tilgjengelighet.

I likhet med websider generelt, bør e-lærings-
systemene følge WAI-standarden og støtte bruk 
av tilleggsutstyr. Dette er spesielt viktig da mange 
læresteder legger ut emnerelatert informasjon og 
krever innleveringer kun via e-læringssystemet. Ut-
danningsinstitusjonene bør utforme krav om univer-
sell utforming i kravspesifikasjonen til sin leverandør.

Formater
Ved bruk av IT til informasjon og kommunikasjon 
bør man være bevisst på bruk av ulike formater. 
Dette gjelder også ved bruk av e-læringsplattformer. 
Dersom man velger å bruke bildeformater bør man 
sørge for at det finnes alternativ eller forklarende 
tekst til bilder og modeller. Tommelfingerregelen er å 
ha mer enn ett format til visning.

PowerPoint
PowerPoint er det mest brukte presentasjonsverktøyet. 
Dessverre er ikke formatet universelt utformet, og bør 
brukes med forsiktighet i en stor studentpopulasjon. 
Dersom du må bruke PowerPoint så pass på å ha med 
tekstelementer i en separat fremstilling ved siden av. 
Modeller og tegninger bør forklares med tekst.

PDF
PDF er i utgangspunktet et bildeformat som vanskelig 
lar seg tolke av hjelpemiddelteknologien. Man kan 
imidlertid lage en ”tekstindeksert” pdf som er søkbar 
og mulig å lese opp med talesyntese. Vær oppmerk-
som på at selv søkbare pdf-filer kan by på problemer 
dersom det er spalter og andre layoutelementer i 
dokumentet. PDF bør derfor brukes med forsiktighet.

HTML/xHTML
De fleste kan motta informasjon som er utformet i 
html eller xhtml (som bygger på xml-standarden). 
Bruk gjerne slike formater fremfor PowerPoint og pdf.

Annen informasjon
Informasjon bør sendes ut både som vanlig post og 
elektronisk post. Elektronisk post vil spesielt være 
til nytte for personer med syns- eller lesevansker og 
som benytter hjelpemidler i forhold til dette, men 
kan være nyttig for alle. Den elektroniske versjonen 
bør da være tekstbasert, og grafisk presentasjon bør 
unngås. I vanlig post bør man velge en ren skrifttype 
uten seriffer. Skrift og bakgrunn må ha god kontrast. 
Informasjon på nettsider bør følge de internasjonale 
retningslinjene for tilgjengelighet utformet av w3c.

Hvis formatet ikke er mulig å lese så hjelper det lite 
med en tilrettelagt pc-plass. Foto: Eir-J. Bue, Studio G
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Podcaster forelesningen
Teologisk fakultet podcaster forelesninger og har 
nettradio fra mange kurs og gjesteforelesninger.
Intervju med Brynjulv Norheim, universitets-
lektor ved Teologisk fakultet (UiO).

Som et svar på innføringen av kvalitetsreformen 
bestemte Teologisk fakultet seg for å satse på univer-
sell utforming av undervisningen. Fakultetet ville øke 
arbeidskravene og gjeninnføre heldagsstudenten. 
-Nøkkelen til dette var økt bruk av IKT, med aktiv 
bruk av Fronter. Vi oppdaget da at både lærere og 
studenter hadde sviktende mestring. Vi begynte å 
se mer helhetlig på læringsmiljøet og hvordan dette 
fungerte som støtte for studentene i deres oppgave, 
som var å lære mest mulig og å stå på eksamen. Når 
det ble lyst ut prosjektmidler til tiltak innen universell 
utforming, mente vi at dette kunne være middelet vi 
trengte for å møte utfordringene. Vi ønsket å ta vekk 
en del hinder og øke deltakelsen på studiet. Vi hadde 
et bredt perspektiv som inkluderte hele lærings-
situasjonen, fra informasjon, registrering og opp-
følging til det som angikk det spesifikke studie-
emnet, sier Brynjulv Norheim.

Startet med Exfac
Teologisk fakultet begynte med Exfac-emnet i teologi 
og utvidet senere til å gjelde alle førstesemester-
emnene. Det ble fokusert på de sentrale aspektene 
av studieemnene, for eksempel å gjøre pensum-
litteraturen så medieuavhengig som mulig. 
-Det som har fått størst oppmerksomhet er nok at 
vi har podcastet forelesningene og har nettradio fra 
mange kurs og gjesteforelesninger. Andre tiltak gikk 
på forelesningsteknikk og ulike evalueringsformer, 
sier han.
Fakultetet startet veldig famlende. Det var usikker-
het rundt hva universell utforming var og de ansatte 
tenkte mye på de tradisjonelle gruppene av funk-
sjonshemmede. 
-Det var egentlig frigjørende når vi begynte å tenke 
at målgruppen var «alle», og vi kunne tenke på et 
helhetlig studiemiljø. Vi har hatt gevinst av å gjøre 
ting så godt planlagt og kommunisert som mulig, 
sier Norheim. 

Stor velvilje
Det har ikke vært vanskelig å få gehør for endrin-
gene. Mange faglærere har blitt veldig reflekterte 
rundt sin egen undervisning. Endringene som er 
gjort har vært på form, og lite på innhold. 
-Det er straks vanskeligere når man begynner å pirke 
borti fagplaner og fagenes innhold. Noen var bekym-
ret for at podcastingen skulle føre til at færre gikk 

på forelesning, men vi har ikke sett noen nedgang i 
deltakelsen på forelesningene som følge av at vi har 
publisert dem. Vi opplever at fokuset på universell 
utforming har vært veldig positivt. Det har vært mo-
tiverende fagpedagogisk, gitt mer flyt i forelesningen 
og mindre bekymring for at folk faller av underveis. 
Resultatene har blitt bedre og forelesningene når 
flere. Det bygger seg også opp andre rutiner for å 
gjøre ting på en smidigere måte. 

Er det fortsatt mye arbeid, eller er det bare å «trykke 
på knappen» når dere gjør det for andre gang?
Dette med podcastingen har vi bygget inn i audi-
toriet vårt. Foreleserne må slå på systemet før de 
starter forelesningen og bruke mikrofon. Dessuten 
må de huske på å gjenta spørsmål fra salen. Det er alt 
de trenger å gjøre. Så blir opptaket streamet og jeg 
redigerer det og legger det ut. Det er en riktignok en 
utfordring for faglærerne å henge med i teknologien. 
Der er studentene flinkere og lærer av hverandre.

Studentene er positive
Teologisk fakultet fortsetter å bruke UU som strategi 
for inkludering. Fakultetet ser strategien er liv laga i 
forhold til samfunnsutvikling, og får positive evalu-
eringer fra studentene på at det bidrar til trivsel og 
mestring av studiene. 
-Dette er ikke så dyrt når investeringen først er gjort. 
Det er egentlig ikke noe alternativ å kutte ut dette 
tilbudet når det først er kommet i gang og vi op-
plever så positive effekter på studentenes mestring 
og læring, sier han.
-Etter kvalitetsreformen bruker vi mer tid til under-
visningsplanleggingen og da flyter ting bedre. Vi må 
planlegge tidligere, så det blir en arbeidsforskyvning. 
Før var 25 prosent planlegging og 75 prosent gjen-
nomføring, nå er det motsatt. Det er krevende, for da 
må du være et halvt år på forskudd.

Kan undervisning gjøres universelt tilgjengelig? 
Teologisk fakultet ved UiO har i to år hatt et prosjekt 
på universell utforming av undervisningen.
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Kapittel 1: Hva er universell utforming
For generell kunnskap om universell utforming:
Deltasenteret er statens kompetansesenter på
området, og har mye informasjon om universell 
utforming. De har også en egen publikasjonsoversikt 
på nettsidene:
• www.shdir.no/deltasenteret/universell_utforming
• www.shdir.no/deltasenteret/publikasjoner 
Se også kampanjen «ingen hindring»:
www.ingenhindring.shdir.no 

Miljøverndepartementet har et eget nettsted om 
universell utforming med blant annet regjeringens 
handlingsplan for økt tilgjengelighet gjennom uni-
versell utforming og oversikt over mange ulike tema:
• http://universell-utforming.miljo.no 

Nasjonalt dokumentasjonssenter for personer med 
nedsatt funksjonsevne har egne temasider om 
universell utforming. Følg temalenke om universell 
utforming på www.dok.no.

Viktig lovverk og aktuelle veiledere om dette:
• www.lovdata.no har alt om gjeldende lovverk
 (UH-loven med mer)
• www.shdir.no/publikasjoner : veileder om universell  
 utforming i offentlige anskaffelser
• NOU 2005:8 Likeverd og tilgjengelighet (om anti-
 diskrimineringsloven) finnes på www.regjeringen.no
 - følg lenke om NOU-er
• Ot.prp. nr. 44 (2007-2008): Om likestillings- og
 diskrimineringsloven finnes på www.regjeringen.no,
 følg lenke om «proposisjoner og meldinger» til
 odelstingsproposjonene.

Kapittel 2: Hva er universell utforming
av læringsmiljø
Universell utforming av læringsmiljø kan du lese om 
på nasjonal pådriver sine nettsider:
• www.universell.no - for kunnskap om læringsmiljø-
 utvalgene følg lenken læresteder og finn det
 aktuelle lærestedet

For kunnskap om læringsmiljø se UH-loven på
www.lovdata.no (kapittel 4 i UH-loven).

Universitetet i Oslo har laget en veileder som er et 
viktig kildegrunnlag også for denne brosjyre. Denne 
veilederen finner du på følgende adresse:
http://www.admin.uio.no/sta/laeringsmiljoutvalget/ 
som er læringsmiljøutvalget sine sider ved UiO. Her 
finnes også rapporten «Ingen hindring? Kultur-
studier til alle» som er en rapport for et pilotprosjekt 
om universell utforming av læringsmiljøet ved
Institutt for kulturstudier.

Kapittel 4:
Tips til veiledere og andre nyttige kilder

Kapittel 3: Nyttige tips
Bygninger og uteområder:
• www.be.no/universell/ - Statens bygningstekniske  
 etat
• www.nhf.no – Norges handikap forbund: Bruk lenke  
 om universell utforming
• www.shdir.no/deltasenteret/publikasjoner - Delta-
 senteret: Følg lenke om bygninger og uteområder
• www.blindeforbundet.no : Norges Blindeforbund:  
 Brosjyrer om universell utforming og tilgjengelighet
 for synshemmede. Følg lenken «Fakta og publika- 
 sjoner» og deretter til brosjyrer.

Studier og undervisning
• www.tf.uio.no/universell/ - Det teologiske fakultet  
 ved UiO: Er et foregangsfakultet når det gjelder   
 universell utforming av studieemner.
• www.regjeringen.no/kd - Kunnskapsdepartementet
 - har blant annet rapport om tilgjengelig og tilrette- 
 lagt faglitteratur. Direkte lenke finnes på universell.no
• Det tilgjengelige bibliotek: Prosjektet ble avsluttet i  
 2004. For mer informasjon:
 http://biblioteknett.no/dtb/index.html
• www.blindeforbundet.no: Norges Blindeforbund  
 har publikasjonen «Teksten slik vi vil ha den.» Følg  
 lenken «Fakta og publikasjoner» og deretter til   
 brosjyrer.
• «Universal instructional Design»: ved et enkelt   
 google-søk finner man masse informasjon om dette  
 begrepet. En lærebok finnes tilgjengelig på
 http://cehd.umn.edu/crdeul/ (University of Minne- 
 sota). Følg lenke om publications til bok om UID  

IKT
• MediaLT har et prosjekt kalt «Universell IKT». Her  
 finnes både dybde og breddekunnskap om temaet.  
 Se http://medialt.no og følg lenke om prosjekt fra  
 hovedmenyen.
• w3c sine egne sider om tilgjengelige nettsider har  
 tekniske spesifikasjoner: www.w3.org/wai/ 
• Deltasenteret har utarbeidet veiledere for tilgjenge- 
 lige nettsteder. Disse kan lastes ned fra:
 http://www.shdir.no/deltasenteret/publikasjoner
• Nettportalen for offentlige nettsteder, Norge.no,  
 utarbeider kvalitetskriterier for norske nettsteder,  
 inklusive kriterier for tilgjengelighet. Disse tilgjeng- 
 elighetskriteriene kan være nyttig i forbindelse med  
 utforming av nettsteder. Se http://www.norge.no/ 
 kvalitet
• IT-funk Norges forskningsråds prosjekt «IT for
 funksjonshemmede» Her finnes mye om universell  
 utforming av IKT. Se www.itfunk.org
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