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Målet med EVU-kurs VB 6106

• EVU-kurs om temaet «Universell utforming og 

svaksynthet» 

• Målgruppen er alle som bidrar til å forme det bygde 

miljø, dvs. dem må kunne forstå svaksyntes behov. 

• Kursets læringsmål er å kunne sette seg inn i svaksyntes 

utfordringer, slik at beslutninger som tas løfter det bygde 

miljøs kvalitet. Målet er reell innsikt som kan omsettes i 

handling. Kurset er altså ikke rettet mot svaksynte, men 

mot dem som trenger å forstå svaksyntes behov.
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Utfordringen

• De fleste av oss går gjennom mesteparten av livet, med 

sanseapparatet i behold. Vi forstår omgivelsene, tar oss i 

vare, er aktive deltakere i samfunnet, kommer oss trygt til 

legen når vi trenger det, er yrkesaktive, mm. 

• Noen blir arkitekter, designere eller andre yrker, hvor jobben 

er forme vårt samfunn, med det mål å skape livskvalitet og 

velvære. Dette er en stor oppgave, fordi den krever mye 

kunnskap, også om sansetap. Over 300.000 personer i Norge 

har en øyediagnose. Ca. 1,2 millioner mennesker i Norge 

trenger visuell tilpasning, når vi ser bort i fra briller. Har 

samfunnsbyggerne denne kompetansen?
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• Svaksynte og blinde ser bare deler av den verden vi andre tar 

som en selvfølge, og som resulter i hyppige skader, delvis 

utestengelse fra samfunnet, avgrenset sosial omgang, 

skoleutfordringer, jobbutfordringer, mm.

• Mange av begrensningene personer med sansetap møter, er 

skapte barrierer fordi våre samfunnsbyggere forutsetter at 

synssansen er der. Vårt designede samfunn, skoler og 

universiteter inkludert, er i hovedsak visuell. Synet er jo vår 

hovedsans, slik luktesansen er det for hunder og slik termisk 

sans er det for meitemarken. Fjerner vi helt eller delvis 

hovedsansen, må den kompenseres. Dette forutsetter 

kompetanse, som ikke er helt enkelt å formidle pedagogisk. 

EVU-kurset VB 6106 handler nettopp om dette.
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Hvorfor er synshemmedes utfordringer annerledes enn 

for andre funksjonshemmedes utfordringer?

• Hørselshemmede har visuell informasjon som alternativ 
kommunikasjonsform, i tillegg til teleslynger. Løsningsmetodene er 
ikke i konflikt med andre gruppers behov.

• Mobilitetshemmede trenger nok plass, ikke for bratt, enkle 
dørløsninger og betningsordninger som kan nås fra sittende stilling. 
Løsningsmetodene er ikke i konflikt med andre gruppers behov.

• Synshemmede trenger økt synlighet, taktilt språk, lyskvalitet som 
matcher hjelpemidler og andre lysnivåer som berører alle, og noe 
kan være i konflikt med andre grupper. Den visuelle verden deler vi 
med alle.
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Visuelle teknikker

RP                                                 AMD                   

Fakebriller

Grå stær Halvsidig synsfeltutfall                   

Fargeblindhet

Fakebriller er den metoden som gir høyest taksonomiskår i vanlig 

undervisning. Den kan ikke brukes i digital undervisning. Hva gjør vi da?
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Normalseende                                                  Grå stær

Normalseende                                                       RP    

Sammenlikning av bilder

Forts. neste side
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Normalseende                                                       AMD    

Sammenlikne bilder, fortsatt

Sammenlikninger av bilder kan brukes, men viser kun avvikende 

synsinntrykk statisk. 

Ubehag, unormal tilpasning til lys, eller unormale blendingssituasjoner, 

kan ikke synliggjøres/oppleves for normalseende. Vi må altså bruke 

andre teknikker.
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Levende film med 

eyetrackerbriller

Å se fra et 

øyeposisjon, gir bedre 

emosjonell 

tilnærming.

Vi ser ikke hva den 

svaksynte ser, men vi 

kommer nærmere 

dens opplevelse.

NB! Den filmen er tatt 

opp med en 

normalseende.
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Filmer fra det virkelige liv er effektfullt. Dette er klipp hentet fra 

filmen, Jeg er læreren din. Kan du se og høre meg?
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Sammensatte filmer

Eksempel på sammensetning av filmer fra fugleperspektiv og 

øyeposisjon
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Måling av leggmuskler        Måling av puls og hudimpedans

Målerespons

Sammensetning av 

film og 

målerespons

Ved å kople slike 

målinger med filmer 

i sanntid, ser vi 

ubehagsrespons 

som da koples til 

hva som skjer
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Undervisningsform

• Noen valg:

– Nettundervisning som går av seg selv, basert på ferdiginnspilte 

moduler:

• Fordelen er tidsfrihet. Ulempen er at man er alene.

• Enveis automatisert nettundervisning gir ikke tilbakemeldinger

• Med toveis automatisert nettundervisning, må oppgaver løses, der man 

får respons fra systemet.

– Nettundervisning, der også lærerkontakt via Zoom/Teams, benyttes:

• Fordelen er muligheten til å stille spørsmål hvor faglærer svarer, mens 

andre hører på. Man lærer mye av andres spørsmål og undring. 

• Ulempen er at man binder tidspunktet. Selvsagt gjøres opptak, der 

andres spørsmål med faglærers svar kan høres, men man får ikke stilt 

sine egne spørsmål der og da.

– Vår erfaring er at tilgang til faglærer i nettundervisning gir bedre 

resultat.
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Universell utforming av digital 

undervisning

• Synstap erstattes med verbal beskrivelse

• Hørselstap erstattes med tekst

• Mobilitetstap erstattes ved at læringen foregår på nett, fra hvor som 
helst, gjerne fra hjemmet

• Kompendiet skrives med koder som synshemmede bruker, slik at 
syntetisk tale kan aktiveres, og at man klarer å navigere i 
dokumentet

• Undervisningen er modulbasert. For hver modul, skal en oppgave 
løses og innleveres. Innleveringen kan være muntlig eller skriftlig.

• Eksamen er prosjektoppgave, med tilbud om veiledning. Det 
anbefales å skrive oppgave i gruppe.
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