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Karin sa: 

Vi må jo jobbe litt ekstra (hørselshemmede), men det 

har vi jo gjort hele tida. For oss er det helt 

vanlig……..Jeg tror du skal være både motivert og sterk 

for å gjennomføre det. Det er tungt, men det er tross 

alt det du vil, da. Så det har med interesse å gjøre og. 

Og å hevde seg i samfunnet rett og slett. Du kommer 

ikke langt uten utdannelse. Og du får i hvert fall ikke 

en jobb som funksjonshemmet uten utdannelse. Jeg 

synes nesten det er viktigere at vi tar utdannelse enn 

andre, kanskje.  
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Kompetanse  

• Om seg selv 

• Om å stå opp mot barrierer 

• Om samfunnet 

• Om betydningen av utdanning 
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«Student, som alle andre» 

• Utforske hverdagen til studenter som 
har nedsatt funksjonsevne.  

• Øke kunnskapen om sammenhenger 
mellom funksjonshemming og aktiv 
deltakelse, både i og utenfor 
studiesituasjonen.  
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Deltakere  

• 19 studenter, 12 kvinner og 7 menn.  

• Alder 20 til 44 år 

• Studerer på bachelor-, master- eller phd-nivå 

• Studiefinansiering: lånekassen, attføring, 
uføretrygd eller både attføring og lånekasse 

• Funksjonsnedsettelsen skyldes kronisk 
sykdom, dysleksi, nedsatt syn- eller hørsel, 
eller bevegelsesvansker 
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Metoder  

• Tidsgeografisk dagbok (Ellegård & 
Nordell 1997) 

• Kvalitativt intervju (McCracken 1988, 
Holstein & Gubrium 1995) 

• Fokusgruppediskusjoner (Kreuger & 
Casey 2000) 
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Hverdagen  

eva magnus 



Overgangen til høyere utdanning 

 

eva magnus 



Tid og energi 

• Hverdagen er lik og forskjellig fra 
andre studenters hverdag 

• Tid i: 
– Studier 

– Søvn og hvile 

– Daglige gjøremål 
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Tid i studier 

Om bruk av diktafon: 

Så det medfører jo en del 

ekstra vendinger og sånn i 

hverdagen. En del sånne 

ekstra ting, som kanskje 

ikke den vanlige mann i 

gata forstår. Men sånn er 

det nå! (Håkon) 
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Tid i søvn og hvile 

• Studentene sov og hvilte mer enn det 
som er gjennomsnitt i befolkningen 
(Rønning og Vaage 2002), og enn 
ergoterapeut- og 
fysioterapeutstudentene (Alsaker, 
Jakobsen, Magnus m.fl. 2006) 

• Sykdommer, medisiner, økt trettbarhet 
mm. 

 
Sør-Trøndelag University College, 

Trondheim, Norway 



Tid i daglige gjøremål 
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Lunsj i kantina? 
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Andre konsekvenser 

Vennskap på vent 

Redusert 
studieprogresjon 

Struktur og rutiner 

Prioritering av 
aktiviteter 
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Andre brikke må være på plass 

• Evt. helsetjenester 

• Kommunale tjenester 
– Brukerstyrt personlig assistanse 

– Hjemmetjenester  

– Helsetjenester 
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Flere brikker må være på 
plass 

• Studiefinansiering 

• Bolig 

• Transport 
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Spørsmål om tjenester og 
tilrettelegging 

 

• Presentere seg – bli lyttet til – bli 
forstått 

 

• Nødvendig og utfordrende 
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«Forhandlingsmøter» 

• Manglende inkluderende tiltak 

• Eget initiativ – hvem – hva - hvordan 

• Rådgivningstjenestens betydning 

• Støtte og avvisning 

 

• Utdanningsinstitusjonenes utfordring 
– «Out of place»? 
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Utdanning og arbeid 

• Sterk sammenheng mellom høyere utdanning og deltakelse 

på arbeidsmarkedet 

• Sammenhengen er særlig sterk for personer med 

funksjonsnedsettelse (Bliksvær & Hanssen 2006; Grambo 

& Myklebø 2010; Molden, Wendelborg & Tøssebro 2009; 

Skog Hansen & Svalund 2007; Vedeler 2009) 

• Personer med nedsatt funksjonsevne har lavere 

utdanningsnivå enn befolkningen for øvrig (Molden, 

Wendelborg & Tøssebro 2009) 
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Brikkene må på plass! 
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Prosjektet har så langt bidratt til 

O At kunnskap videreutvikles i 

samarbeid med mange ulike aktører 

O Samarbeid med 

brukerorganisasjoner får fram 

kunnskap om hvor skoen trykker 

O Økt bevissthet på at studenter med 

funksjonsvansker har krav på 

tilrettelegging 

O Økt bevissthet om tilrettelegging 

blant undervisningspersonalet 

O Utvikling av godt samarbeid med 

rådgivere i HiST (Oddrun Bollingmo 

og Studenter med Støtte). 

O Utveksling av erfaringer og 

kunnskap gjennom internasjonalt 

samarbeid 

O Studentene har fått erfaring med å 

ha fremlegg i tverrfaglige fora 

O Mulighet for å kommunisere 

kunnskapen mer utad 

O Å få tydeliggjøre at HiST er langt 

fremme på det å tilrettelegge studier 

for studenter med funksjonsvansker, 

men at vi fortsatt kan bli mye bedre. 
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Samarb.partnere                             Aktivitet                                            Produkt   

Internasjonalt nettverk 

University of British Columbia, 
University of Dublin, Haifa 
University, Sør-Trøndelag 
University College 

 

 

 

Dr.gradsarbeid avsluttet 2009 

Verdenskongress, Chile, vår 2010 

Sissel H. meldte interesse Informasjon til kollegaer  

Konferanse, Nordic Network on 

Disability Research, Island,   

Planlegging av praksisprosjekt 

Studenter i 2 prosjekt 

Europeisk konferanse, Stockholm 

Søknad PhD prosjekt HiST 

Diskusjon om nye studentprosjekter 

Læringsmiljøkonferansen, 

Trondheim 

Workshop Vancouver, 

prosjektplanlegging 

Konferanse Vancouver, 

Psychosocial rehabilitation 

Studiekvalitetsdagen 

2 studentprosjekter 

Norsk fagkonferanse for 

ergoterapeuter, høst 2013 

Starten på et nettverk  

 

Avhandling om hverdagen til 

studenter m/funksjonsvansker 

Felles sesjon Prosjektplanlegging 

 

Presentasjoner, Rapport og Poster 

Workshop + studentenes poster 

Referat fra workshopen i Svenske 

Arbetsterapeuten nr. 5, 2012 

 

Internasjonalt nettverk, nytt 

medlem: Linköping University, 

Rådgiver Oddrun Bollingmo, HiST. 

Mental helse Sør-Trøndelag 

Internasjonalt nettverk 

Workshop 

Dannelse av et internasjonalt, 

tverrfaglig konsortium, jobbe for 

inkludering i høyere utdanning, arbeid 

og samfunn.  

Presentasjon, egen læring og nye 
idéer 

Programleder 

Ergoterapeututdanningen 

Internasjonalt nettverk, nytt 

medlem: Brunel University. 

Internasjonalt nettverk, + prof. 

Arne Eide, Satsningsområde AHS 

 

Nasjonal pådriver for tilgj.het i 

høyere utd. og HiST v/O.Bollingmo 

Rådgiver Oddrun Bollingmo, HiST 

Presentasjon, helst av studenter 

2010

/ 

 

 

 

2011 

2013 

2012 

Presentasjoner og poster Rådgiver Oddrun Bollingmo, HiST 

Satsningsområde Aktivitet og 

Deltakelse, AHS 


