
I dag noe helt annet igjen – jeg satt plutselig og tenkte på et prosjekt jeg var med på for mange år siden; universell utforming. Prosjektet skulle gå gje nnom og 
dokumentere problemområder for studenter med funksjonshemming – og det var ganske mange aha-opplevelser for meg underveis. Jeg fotograferte 
situasjonene og satt dem sammen til en presentasjon, og begynte i dag å tenke at dette kan være et greit prosjekt i skolene også. Det er både praktisk og 
lærerikt – dessuten kan man få fokus på å legge tilrette for alle og ikke bare lage spesialløsninger for de som måtte ha andre behov.

norsk: muntlig og skriftlig presentasjon, bruke ulike typer kilder (trykt og elektronisk informasjon) •
digital kompetanse: bruk av digitalt verktøy(bruk av tekstbehandler, bruk av presentasjonsprogram), internettsøk •
samfunnsfag: velge tema og utforme spørsmål, skille mellom meninger og fakta, formulere argumenter og drøfte spørsmålene, grunnleggende 
menneskerettigheter 

•

kunst og håndverk; designe produkter ut fra en kravspesifikasjon for form og funksjon, beskrive ulike løsningsalternativer i design av et produkt ved hjelp 
av skisser og digital programvare, vurdere funksjonell innredning av rom, stil og smak og visualisere egne løsninger 

•

Aktuelle kompetansemål kan være:

Man trenger ikke avansert utstyr – et digitalt kamera/mobilkamera holder lenge for dokumentasjonen.
Det vi gjorde var at jeg hadde med meg ei som satt i rullestol og så gikk vi rundt på forskjellige områder på høyskolen og så hvordan ting fungerte. Vi fant f.eks 
ut at dørene inn i en av bygningene var helt umulige å åpne når du satt i rullestol, skrankene var for høye (så ikke over kan ten), ved kopimaskin skulle man 
putte inn et kopikort for å få tatt kopier - automaten hang så høyt at det var umulig å nå opp. Trapper var selvfølgelig et problem, og mange 
klasserom/forelesningssaler var også vanskelig tilgjengelig. Døråpnere var greit plassert, ringeklokker derimot var en helt a nnen sak. Mange steder var det så 
smalt at det var vanskelig å komme fram, spesielt der man skulle runde hjørner.

En annen utfordring var boliger tilpasset funksjonshemmede – riktignok var det her noe mer utstyr enn andre steder, f.eks heve/senke-kjøkken – men prøv å 
henge ting inn i et klesskap av normal høyde når du sitter i rullestol eller bruker krykker, det er ikke enkelt. Også helt va nlige ting som å skifte laken på senga 
ble et problem når du sitter i rullestol – du rekker faktisk ikke over til de innerste delene når senga står inntil veggen. En sak jeg tenkte litt over etter dette var 
at vi faktisk plasserer alle de med funksjonshemminger i samme hus (fordi det er mest praktisk når man skal bygge spesialløsninger, men hvor praktisk er det 
egentlig i virkeligheten? hvorfor skal ikke de få bo sammen med funksjonsfriske og hvorfor har vi egentlig egne boliger for d isse?)

Dette var noen av tingene som vi dokumenterte ved hjelp av bilder – veldig effektivt å kunne vise og ikke bare fortelle. Det var selvfølgelig også mange andre 
momenter som dukket opp – men regner med at dette gir en ide til hvordan man kan starte, og man kan jo se på ulike typer funksjonshemming 
(svaksynt/blind, tunghørt/døv osv) og hvordan det fungerer i eget nærmiljø. Hovedpoenget med en slik øvelse er ikke å peke på hva som må spesialtilpasses for 
at disse skal kunne delta på linje med andre – poenget er å finne løsninger som alle kan dra nytte av, f.eks at man bruker ramper framfor trapper…tenk bare på 
annen bruk som barnevogner, rullatorer o.l – dette vil de også kunne trekke nytte av. Mange steder har nødutganger og veier dit blitt merket slik at de er 
taktile (at man kan kjenne hvilken vei man skal gå) – f.eks et slikt rekkverk hvor du kan la hånden følge buer på vei ut, men går du feil vei vil hånden stoppe 
opp…lur ide – og kanskje kan man komme på flere slike fikse løsninger.

Det er mange innfallsvinkler man kan bruke og mange ting man kan se på – som vanlig er det mest fantasien som setter grenser. Anbefaler som tillegg å se på 
informasjon fra de ulike interesseorganisasjonene som Norges Handicapforbund, Norges Blindeforbund osv for å få mer informasjon om universell utforming.
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