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Litt om Studieforbundet Funkis

• Studieforbund for mennesker med funksjonsnedsettelser og kronisk 
syke, samt deres pårørende.

• Funkis ble stiftet 17. september 1994.

• Funkis har pr. 2020, 94 medlemsorganisasjoner med nesten 350 000 
medlemmer.

• Funkis er et bindeledd mellom medlemsorganisasjonene og 
forskjellige voksenopplæringsmiljøer.

• Funkis formidler statlig støtte til voksenopplæring i organisasjoner for 
mennesker med funksjonsnedsettelser.

• Administrasjon  med fem ansatte i Oslo.



Statistikk



Tilrettelegging



Tilrettelegging i det fysiske rom

Tanken om inkludering og tilrettelegging bør alltid ligge til grunn i planleggingen av 
kurs og undervisning. 

Ikke alle har synlige funksjonsnedsettelser. 

Funksjonsnedsetting gir ikke automatisk lavere krav. 



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

Emnebeskrivelse, Teologisk fakultet UiO



• Universell utforming av studier og undervisning tar hensyn til potensielle behov i en 
læringssituasjon

• reduserer behovet for spesiell tilrettelegging

• innebærer planlegging av mottak, gjennomføring av studiet og vurdering

• forutsetter bruk av universelt utformet IKT



Lurt å huske i planlegging av undervisning

• Innhent relevant informasjon fra deltakerne
I et påmeldingsskjema bør det alltid være et åpent felt der deltakere kan gi 
beskjed om allergier, intoleranser, sykdommer, tilretteleggingsbehov eller 
annet som vedkommende mener det er viktig at arrangørene er klar over.

• Muligheter for å ha med ledsager, assistent eller tolk

• Ha (så langt det er mulig) undervisningen i et universelt utformet rom

• Legg inn hyppig med pauser



Enkle grep

• Blinde/ svaksynte

• Døve og hørselshemmede

• Rullestolbrukere

• Bevegelseshemmede

• Dyslektikere

• Kortvokste

• Førerhunder/ Service hunder

• Stomipasienter

• …. 



Tips til hvor du kan lese mer om 
tilrettelegging
• Funkis.no

• www.Universell.no

• https://www.vuu.no/

• https://ungefunksjonshemmede.no/ungefunksjonsjemmede-no/wp-
content/uploads/2021/08/Tips-til-moter-arrangementer-og-utflukter.pdf

http://www.universell.no/
http://www.universell.no/
https://www.vuu.no/
https://ungefunksjonshemmede.no/ungefunksjonsjemmede-no/wp-content/uploads/2021/08/Tips-til-moter-arrangementer-og-utflukter.pdf


Zoom

• God kontrast til bakgrunn

• Se rett inn i og snakke tydelig til skjermen

• Klar og tydelig lyd 
• Unngå bakgrunnstøy



Zoom

• Hyppige pauser 
• 45 min foredrag, 10 min pause

• Kjenne sitt publikum
• Trenger noen tegnspråktolk?

• Tegnspråktolk kan «pinnes» ved å dele skjermen

• Andre med utfordringer som trenger spesiell tilrettelegging?





Video

• God kontrast til bakgrunn
• Unngå urolig og «rotete» bakgrunn

• Se rett inn i og snakke tydelig til kamera

• Klar og tydelig lyd 
• Bruk mygg

• Unngå bakgrunnstøy, musikk, etc

• Korte og hyppige «snutter» bedre enn lange videopptak



Video

• Teksting…



Video teksting 

• Tungrodde og vanskelige programmer

• Dyrt å outsource

• Dropper å poste videoer

• Eller blåser i det!



Video teksting: VEED.IO  ☺

• Enkelt å bruke

• Årsabonnement

• Får instruksjonsvideoer



VEED.IO: Anbefalt BASIC eller PRO



VEED.IO



Nyttige linker

• https://www.veed.io/

• https://www.uutilsynet.no/

• https://www.funkis.no/studiearbeid/wcag/

https://www.veed.io/pricing
https://www.uutilsynet.no/
https://www.funkis.no/studiearbeid/wcag/
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