
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasjonal konferanse om inkluderende læringsmiljø 

Trondheim, 15. – 16. oktober 2012 

 

 

Programomtale  



  



Plenumsforedrag 

Læringsmiljøet for studenter med nedsatt funksjonsevne 
 
I samarbeid med TNS Gallup og Universell gjennomførte 7 norske 
utdanningsinstitusjoner en felles læringsmiljøundersøkelse våren 2012. 
Som et resultat av undersøkelsen finnes det nå for første gang et 
omfattende tallmateriell om studiesituasjonen for studenter med nedsatt 
funksjonsevne. Har studenter med nedsatt funksjonsevne et godt 
læringsmiljø?  
Det har de senere årene vært gjennomført flere forskningsprosjekter og 
undersøkelser av studiehverdagen for våre studenter. Finnes det klare 
svar på hvordan studiesituasjonen faktisk er, og finnes det fellestrekk som 
gir grunnlag for målrettede tiltak fra lærestedene? 

Truls Nedregård er avdelingsleder i TNS Gallup og er ansvarlig for 
gjennomføringen av vårens læringsmiljøundersøkelse. Her presenterer 
han resultater av undersøkelsen for studenter som har oppgitt å ha en funksjonsnedsettelse. 
Kjetil Knarlag er prosjektleder for Universell og trekker trådene fra denne undersøkelsen til 
andre undersøkelser de senere årene. 

«Læringsmiljøet for studenter med nedsatt funksjonsevne», mandag 15. oktober kl. 10.30 
 

 
Ute av øye – ute av sinn? 

Balansegangen mellom funksjonshemmede studenters frykt for ikke å bli trodd og 
utdanningsinstitusjonenes behov for dokumentasjon er ofte ikke like kompatibelt. Dette 
innlegget tar utgangspunkt i Unge funksjonshemmedes rapport «Ute av øye – ute av sinn!» 
som har undersøkt situasjonen for studenter med usynlige 
funksjonsnedsettelser ved unviersiteter og høgskoler 

Martin Kaasgaard Nielsen, generalsekretær i Unge funksjonshemmede 
og Ove Helset, kommunikasjonsansvarlig i Funksjonshemmedes 
fellesorganisasjon vil her komme med betraktninger rundt 
problemstillinger som både studenter og læresteder møter i det faktum 
at et mangfold i studentmassen også krever at man må forholde seg til 
individuelle problemstillinger. 

«Ute av øye – ute av sinn?», mandag 15. oktober kl. 12.15. 
 



 

Inclusive Education: A key concept in managing diversity 

Forståelse for hva inkluderende utdanning innebærer er nøkkelen til å 
inkludere studenter med funksjonsnedsettelser i høyere utdanning. Dette 
krever en endring i tankesett fra en tradisjonell utdanningsmodell til en 
forståelse av at alle studenter lærer ulikt, og til å forstå at fleksibilitet er 
nøkkelen til å sikre læringsutbytte for studenter med ulike forutsetninger.  

Dette foredraget tar for seg hvordan inkludering kan integreres i alle aspekter 
av høyere utdanning, fra informasjon til programutvikling, til undervisning, 
læring og vurdering. Vi vil se på hvordan prinsippene for inkluderende 
utdanning kan utfordre vår tenkning om hva et positivt læringsmiljø er, og vil 
utforske hvilke mekanismer som spiller inn på veien mot å praktisere 
inkludering. Ann Heelan er Executive Director ved AHEAD og Mary Quirke er 
Assistant Director ved AHEAD. AHEAD står for Association for Higher 
Education Access & Disability, og er det nasjonale kompetansesenteret for 
inkludering av studenter med funksjonsnedsettelser i Irland. 

Foredraget er på engelsk. 

«Inclusive Education: A key concept in managing diversity», mandag 15. oktober kl. 14.00 
 

 

Kognitiv utredning av studenter som sliter med gjennomføring – har det noe for 
seg? 

Institutt for psykologi og Studentrådgivninga ved Universitetet i 
Tromsø har samarbeidet om kognitiv utredning av studenter som 
sliter med gjennomføring. Som en del av utredningen får både 
studenter og veiledere kunnskap om hva som er den enkeltes 
utfordringer - og de riktige rådene og anbefalingene på veien 
videre som student.  

Jørgen Sundby er klinisk nevropsykolog og universitetslektor ved 
Universitetet i Tromsø. Her gir han en presentasjon av prosjektet 
og resultatene de har sett av dette ved UiT. 

«Kognitiv utredning av studenter som sliter med gjennomføring – har det noe for seg?», 
mandag 15. oktober kl. 16.15 
 

 



Informasjon om eksterne tilbud og tjenester 

1. Fremtidens studielitteratur 

Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek (NLB) tilbyr produksjon av 
studielitteratur for synshemmede studenter, samt utlån til 
studenter med andre typer lesehemminger. Som følge av ny 
teknologi og omfanget av kilder, har NLB de siste årene 
gjennomgått omfattende endringer til beste for både studenter og 
utdanningsinstitusjoner. Hva viser fremtiden når det gjelder 
tilgangen til tilgjengelig studielitteratur? Og hva er et godt 
samarbeid mellom student, lærested og NLB?  

Øyvind Engh er direktør i Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek. 

2. NAV jobbstrategi for personer med nedsatt funksjonsevne 

Unge arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne møter ofte utfordringer når de skal ut i 
arbeidslivet. Gjennom å samle innsatsen er målet at flere skal få slippe til.  

Gjennom Jobbstrategi for personer med redusert funksjonsevne har NAV fått flere tiltak for å 
bistå til at personer med nedsatt funksjonsevne kommer i jobb. Nå rettes innsatsen særlig 
inn mot personer under 30 år som har behov for arbeidsrettet bistand i overgangen mellom 
utdanning og arbeid. Skal dette lykkes slik at de slipper til på arbeidsmarkedet, må alle gode 
krefter trekke i samme retning. Og arbeidsgiverne må åpne øynene og se de unges 
kompetanse og ressurser.   

Foredrag om utfordringer og muligheter i dette prosjektet ved May-Liz Flatholm, 
fylkeskoordinator for jobbstrategien i Sør-Trøndelag.  

«Informasjon om eksterne tjenester», tirsdag 16. oktober kl. 12.30 

  



 
Universell utforming av læringsmiljø 

Kunnskapsdepartementet og Barne-, likestillings og 
inkluderingsdepartementet har gitt Universell i oppdrag å spre 
kunnskap om universell utforming som strategi for et inkluderende 
læringsmiljø. Samtidig pålegger KD alle universiteter og høgskoler å 
utarbeide en handlingsplan for universell utforming av læringsmiljø. 
Hva innebærer dette? Høsten 2012 arbeider vi med en ny nettportal 
som skal gi faglig påfyll og gode eksempler på universell utforming 
av undervisningsbygg, IKT i læring, planlegging og gjennomføring av 
studier, informasjon og mer til. 

Prosjektleder Kjetil Knarlag gir en innføring av universell utforming av læringsmiljø, og et 
innblikk i portalen.  

«Universell utforming av læringsmiljø», tirsdag 16. oktober kl. 14.20 
 

 

 

Universell utforming - sansenes bolig 

Universell utforming blir av mange oppfattet til å handle 
om lover, regler, standarder og krav. Men er dette alt? 
Universell utforming handler også om kvalitet og 
motsetninger, og opplevelsen av et rom eller en bygning 
handler i stor grad om å stimulere flere sanser. Hvordan 
kan arkitektur bidra til å garantere sanseopplevelser også 
for mennesker med sansetap? Og hva er universell 
utforming i et slikt perspektiv? 

Ph.d Camilla Ryhl er professor i arkitektur, og 
underviser blant annet ved Bergen arkitekthøgskole og Kunsthøgskolen i Bergen. Hun er 
regnet som den fremste på feltet i Norden, og vil i dette foredraget gi oss perspektiver, påfyll 
og en sanselig opplevelse av universell utforming.  

 

 

  



Parallelle sesjoner 

Vil – vil ikke! Kunnskapsutvikling om høyere utdanning og 
studenter med funksjonsvansker 

Ergoterapiutdanningen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag har arbeidet 
med to studentprosjekter om studenter med nedsatt funksjonsevne, 
og sett på hva ergoterapeuter kan bidra med særlig for studenter med 
usynlige funksjonsnedsettelser. Hvilke utfordringer har studentene, 
hvilke holdninger har medstudenter og ansatte og hvordan møter 

utdanningsinstitusjonene dette?  

Presentasjon ved førsteamanuensis Eva Magnus og førstelektor 
Sissel Horghagen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. 

Studentarbeidene vil også være tilgjengelig som postere under 
konferansen. 

«Vil – vil ikke! Kunnskapsutvikling om høyere utdanning og 
studenter med funksjonsvansker», tirsdag 16. oktober kl. 08.30  
 

 

 

Aspergers syndrom – et annerledes møte med verden 

Studenter med aspergers syndrom er en voksende gruppe blant 
studentene, men mange vet lite om hva asperger innebærer.  
Anders Haugen er masterstudent i utdanning og oppvekst ved 
NTNU og har selv aspergers syndrom. Han vil i dette foredraget 
dele kunnskap og erfaringer om hvordan mennesker med 
asperger møter verden og studielivet. Et spennende og 
annerledes foredrag! 

«Aspergers syndrom – et annerledes møte med verden», tirsdag 16. oktober kl. 08.30 
 

 

 

 
  



Go Campus! 
 
Go Campus startet som et prosjekt ved Kyrre skole i Bergen 
under navnet «Kyrre Goes Campus». Prosjektet har som mål å 
hjelpe elever med psykiske vansker i å mestre overgangen 
mellom videregående opplæring og høyere utdanning ved at 
elevene introduseres til universitetet og høgskolen i løpet av 
siste år på videregående. 

Prosjektet kan vise til gode resultater og utvides i høst til Oslo, 
Trondheim og Stavanger. Fra nyttår utvides prosjektet 
ytterligere til å omfatte Troms og Agder. Prosjektet er i regi av 
Rådet for psykisk helse, og finansiert av Extrastiftelsen Helse og 
Rehabilitering. 

Benedicte Blytt er prosjektleder for Go Campus. 

«Go Campus!», tirsdag 16. oktober kl 08.30 
 

 

Mestring av sorg 

Noen studenter opplever å miste familiemedlemmer eller nære 
venner i løpet av studietiden. Død og sorg oppleves for mange 
som tabubelagt og et vanskelig tema å snakke om. Hva skjer når 
man er i sorg og hvordan kan man som veileder bistå studenter 
som opplever sorg? 

Birte Andersen Gresseth er studentprest i Trondheim og har lang 
erfaring i sorgarbeid. Her gir hun et miniseminar i sorgarbeid. 

«Mestring av sorg», tirsdag 16. oktober kl. 10.15. 
NB! Det er et begrenset antall plasser på dette seminaret. 

 

 

 
 

  



Rethinking education to include students with disabilities in all aspects of higher 
education, it is no problem 
 
Her følger vi opp mandagens foredrag om inkluderende utdanning med en 
workshop om hvordan dette kan oppnås i praksis. I løpet av workshopen vil vi 
komme inn på konsekvenser av ulike funksjonsnedsettelser, hvilke tiltak som 
trengs og praktiske strategier for å inkludere alle studenter i de ulike sidene ved 
høyere utdanning. Dette vil innebære diskusjoner rundt case og 
erfaringsutveksling for å dele synspunkter på metoder og praksis.  
 

Executive Director Ann Heelan og Assistant Director Mary Quirke fra AHEAD har 
lang erfaring med disse spørsmålene fra høyere utdanning i Irland. Workshopen 
vil foregå på engelsk 

«Rethinking education to include students with disabilities in all aspects 
of higher education, it is no problem», tirsdag 16. oktober, kl. 10.15 
 

 

 

 

Stolthet og fordom – veien til en god dialog 

I denne workshopen brukes en metode hvor deltakerne involveres 
for å synliggjøre noen av de problemstillingene studenter med 
behov for tilrettelegging opplever i hverdagen. Man vil også vise 
hvilke utfordringer tilretteleggingskontorene ved 
utdanningsinstitusjonene står overfor når de møter studenter som 
ber om hjelp i studiehverdagen.  
Målet er å øke forståelsen og å bedre dialogen mellom studenter 

som har behov for tilrettelegging og ansatte ved lærestedene slik at 
begge parter går ut som vinnere. 

Workshop ledet av Martin Kaasgaard Nielsen, generalsekretær i 
Unge funksjonshemmede og Ove Helset, kommunikasjonsansvarlig 
i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon. 

«Stolthet og fordom – veien til en god dialog», tirsdag 16. oktober kl. 10.15 
 

 


