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Forord 

Har du noen gang lurt på hvordan studenter med tilretteleggingsbehov opplever å studere med en 
usynlig funksjonsnedsettelse? Har du lurt på om studentene er tilfreds med tiltak og tjenester som 
utdanningsinstitusjonen tilbyr, hvilke utfordringer de møter i høyere utdanning og hvordan de 
håndteres? Da er dette interessant lesning for deg. 

Usynlige utfordringer kan ofte oppleves som vanskelig i studie- og læringsmiljøsammenheng. Dette 
erfares både i relasjon til medstudenter og deltakelse i studentaktiviteter, men også med tanke på 
åpenhet ovenfor personer som er der for å tilrettelegge studiehverdagen. Sykdommer og 
utfordringer som ikke er synlig er fortsatt i stor grad tabubelagt. Det ville Merete Flataas gjøre noe 
med.  

Våren 2013 fullførte Merete Flataas sin mastergrad i funksjonshemming og samfunn ved NTNU. I 
sin masteroppgave utforsket hun hvilke utfordringer studenter med usynlige funksjonsnedsettelser 
møter i høyere utdanning og hvordan de håndterer disse utfordringene. Formålet var å synliggjøre 
erfaringer studenter med ikke synlige funksjonsnedsettelser har med tilrettelegging i høyere 
utdanning.   

Oppgaven er en kvalitativ studie som er basert på fem dybdeintervjuer hvorav informantene har 
ulike typer funksjonsnedsettelser som ikke er synlige. Til tross for svært forskjellige utgangspunkt 
viser det seg at studentene har mange sammenfallende erfaringer. 

Merete Bakken Flataas har skrevet en artikkel for Universell som oppsummerer viktige funn i 
masteroppgaven.  

Artikkelen tematiserer blant annet faktorer som åpenhet og diskriminering, markedsføring av 
tilretteleggingstiltak på lærestedet og mangelfull kunnskap om rettigheter. Videre belyses hvordan 
oppgaven kan være til hjelp for andre, både studenter og ansatte i høyere utdanning som 
tilrettelegger for studentene.  

Artikkelen oppsummerer kun hovedtrekk fra hovedoppgaven. Blir du nysgjerrig på mer om Merete 
sin undersøkelse anbefaler vi deg å lese masteroppgaven i sin helhet her.  

Oktober, 2014 

Kjetil Knarlag 
Prosjektleder 
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1 Innledning 

Tidlig i 2012 fikk vårt kull i studiet master i funksjonshemming og samfunn beskjed om å begynne å 

velge tema for masteroppgaven. Jeg brukte mye tid og energi på å tenke på hva jeg ville skrive om, 

det var så mange muligheter og jeg slet med å velge. Løsningen kom fra et uventet hold: Fordi jeg 

selv er hørselshemmet og hadde behov for ulike former for tilrettelegging gjennom studieløpet 

mitt, hadde jeg en fast kontaktperson ved tilretteleggingstjenesten for studenter med 

funksjonsnedsettelser ved NTNU. Denne personen oppsøkte jeg dersom jeg hadde behov for noe 

tilrettelegging, eller for å diskutere hvordan vi skulle løse kommende fag, semesterløp og 

eksamensform. I en samtale med henne fikk jeg inntrykk av at de som jobbet på 

tilretteleggingstjenesten savnet tilbakemelding fra studentene om tjenestene de tilbød. Dette 

vekket min nysgjerrighet, jeg var selv godt fornøyd med tilbudet jeg fikk – men hva med studenter 

med andre typer vansker – hva var deres opplevelser i studiene? 

Litteraturen jeg fant fokuserte i størst grad på erfaringene til studenter med synlige utfordringer, 

som f.eks. bevegelseshemninger. Den ga derfor inntrykk av at det for studiestedene er lettere å 

tilrettelegge for studenter med synlige funksjonsnedsettelser. Det var lite informasjon om 

erfaringene til studenter som hadde usynlige funksjonsnedsettelser, som f.eks. angstlidelser og 

andre psykiske vansker. På den tiden jeg startet med litteratursøk kom det også en fersk 

forskningsrapport fra Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) (Nedregaard og Olsen, 

2010). Funn i denne rapporten viste blant annet at studenter sliter mer med psykiske helseplager 

enn befolkningen ellers, og at de psykososiale forholdene påvirker studieprogresjonen og følelsen 

av mestring. Undersøkelsen viste at 14 prosent av studentene rapporterte om alvorlige psykiske 

symptomplager, mens bare 4 prosent av alle studentene oppgir at de har fått en form for 

tilrettelegging under studiet (Nedregaard og Olsen, 2010). Dette er ett av mange eksempler på at 

det kan se ut til at det fortsatt er tabubelagt å snakke om behov for tilrettelegging når det kommer 

til usynlige vansker. Sammen med andre usynlige vansker er psykiske vansker blant studenter noe 

som ikke oppdages, og dermed er det ikke like lett å «spotte» og tilby de aktuelle studentene 

tilrettelegging. Jeg valgte derfor å fokusere på hvilke utfordringer studenter med usynlige vansker 

har, og hvordan de håndterer dette. 
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1.1 Hvem kan ha nytte av å lese om studentenes erfaringer? 
 

Målgruppen for oppgaven er ansatte på studiesteder, medstudenter og alle andre som kan komme 

i kontakt med studenter (og andre personer) som har usynlige vansker, samt studentene selv. Jeg 

håper denne oppgaven kan bidra til å gi en økt forståelse for hvilke utfordringer studenter med 

usynlige funksjonsnedsettelser kan møte, og hvordan man på best mulig måte kan bidra til å gjøre 

studietiden god også for denne gruppen. 

2 Om oppgaven 

Informantene i denne studien har en kombinasjon av ulike typer usynlige 

funksjonsnedsettelser/vansker som Asperger syndrom, ADHD, sosial angst, nedsatt hørsel, dysleksi, 

panikkangst og hjerteproblemer. To menn og tre kvinner i alderen 22-50 år stilte opp. En person var 

ferdig med bachelorgraden, to personer holdt for tiden på med denne og to personer var i gang 

med masterstudiene. 

Ettersom formålet med oppgaven var å løfte fram studentenes egne erfaringer, opplevelser og 

refleksjoner, valgte jeg å benytte meg av dybdeintervju. En delvis strukturert tilnærming ble 

benyttet for å kunne styre retningen i spørsmålene, og samtidig åpne for at studentene kunne ta 

opp ting de mente var viktig å få fram.  

3 Hovedfunn 

Det var svært lærerikt og interessant å høre studentenes historier. De hadde til tross for svært 

forskjellige utgangspunkt mange sammenfallende erfaringer, og det var en utfordring å sile ut den 

mest interessante informasjonen. Jeg har her valgt å oppsummere de mest sentrale hovedfunn i 

fem punkter: 

1) Det er vanskelig å finne informasjon om hvor man skal henvende seg for å få tilrettelegging 

2) Studentene mangler kunnskap om de rettigheter de har 

3) De har bekymringer knyttet til stigmatisering og diskriminering ved å stå fram med vanskene 

sine 
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4) Det å få en fast kontaktperson ved tilretteleggingstjenesten har en positiv betydning for 

studentene i denne studien 

5) Studentene gjennomgår en erfaringsprosess der de oppdager at de faktisk trenger hjelp fra 

andre for å klare studiene. 

Litt mer om hvert punkt: 

3.1 Utfordringer knyttet til å få tilgang på informasjon om tilrettelegging 

Ofte brukte studentene mye energi på å framstå som «alle andre» uten funksjonsnedsettelse når 

de startet på et nytt studiested med mange nye mennesker, fag og omgivelser å forholde seg til. 

Mengden med ny informasjon gjorde at den spesifikke informasjonen om hvor og hvordan man 

skulle gå fram for å få hjelp til å løse praktiske problemer, forsvant i den store 

informasjonsstrømmen. 

3.2 Utfordringer knyttet til mangel på kunnskap om egne rettigheter 

Studentene var usikre på om deres vanske gjorde dem kvalifisert til å motta tilrettelegging. Flere 

nevnte at selve navnet «tilretteleggingstjenesten for studenter med funksjonsnedsettelser» gjorde 

at de vegret seg for å ta kontakt. Noen sa de ikke anså sin vanske som en funksjonsnedsettelse eller 

at de ikke visste at den gikk under definisjonen (dette var f.eks. personer med angstlidelser, og 

andre psykiatriske diagnoser). Andre fortalte at de ikke ville assosieres med begrepet 

«funksjonsnedsettelse», og vegret seg for å oppsøke kontoret av den grunn. Usikkerheten knyttet 

til definisjonen av begrepet «funksjonsnedsettelse» var mest knyttet til tilfeller der personene ikke 

hadde noen tidligere erfaring med å få tilrettelegging. Noen av studentene hadde mottatt 

tilrettelegging tidligere og visste i større grad hvor de skulle henvende seg. Risikoen for å falle ut av 

fag, studier og det sosiale miljøet ble større hvis det gikk lang tid før studentene oppsøkte hjelp. 

3.3 Utfordringer knyttet til frykt for å bli stigmatisert eller diskriminert 
ved å stå fram med sine vansker 

Ønsket om å være som «alle andre» og frykten for å bli utstøtt eller avvist på en eller annen måte 

kan være så stor at det blir en barriere mot å oppsøke nødvendig hjelp for å få på plass nødvendig 

tilrettelegging.   
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I noen tilfeller kom det fram at studentene faktisk hadde fått tilbud om tilrettelegging på et tidligere 

tidspunkt i studieløpet, men at de da hadde avslått – blant annet fordi de ønsket en «ny start» på et 

nytt sted, der ingen kjente til deres vansker. De ønsket derfor ikke å bli assosiert med synlige 

identitetsmarkører som ulike hjelpemidler eller tilpasninger av omgivelsene. En viktig medvirkende 

faktor til å takke nei til tilrettelegging, var ved noen tilfeller negative erfaringer med tilrettelegging 

fra tidligere – noe som kom fram gjennom utsagn som dette:  

«…på videregående så satt jeg med en lærer i et grupperom som hadde en glassvegg, så elever 

passerte jo hele tiden forbi (…). Jeg følte meg liksom veldig satt i gapestokk…» (Student med ADHD). 

I tilfeller som dette beskrev studentene den tidligere erfaringen med tilrettelegging som en 

stigmatiserende og vond opplevelse. Dette bør derfor være en tankevekker for de som har ansvar 

for å gjennomføre tilretteleggingen – det er ikke nok at behovet blir oppdaget, men formen for 

tilrettelegging må ta hensyn til at det kanskje er snakk om personer som ikke er komfortable med at 

deres vansker blir synliggjort for omgivelsene. Dette fører oss inn på noe annet som kom fram som 

sentralt for disse studentene: De ønsket selv å bestemme når og til hvem de avslørte sine vansker til 

– noe som handler om å føle at man har kontroll på hvem som får tilgang på sårbar informasjon om 

en selv. Dette går under stigmateorien, og denne «avsløringen» kalles «disclosure». Det var viktig 

for studentene at denne avsløringen skjedde frivillig, og ikke at den ble presset fram eller skjedde 

utenfor deres kontroll – som i tilfellet der studenten hadde opplevd å bli satt i «gapestokk» foran 

medelever når hun fikk spesialundervisning på videregående. 

3.4 Betydningen av å få en fast kontaktperson  

Flere av studentene peker på tilgangen til en fast kontaktperson ved tilretteleggingstjenesten som 

viktig for å få tilgang på informasjon om rettigheter og hjelp til å skaffe den støtten man trenger. 

Dette gjelder når kontaktpersonen er en person som er i stand til å forstå deres undervisnings- og 

læringssituasjon. Når studentene først hadde fått en fast kontaktperson kunne vedkommende gi 

tips og råd til tiltak som studenten kunne ha rett på, men uten at studentene nødvendigvis måtte 

spørre om det.  

Det å ha en fast kontaktperson opplevdes for flere av studentene også som trygghetsskapende, ved 

at de følte at de fikk en trygg base – kontaktpersonen fungerte ikke bare som en som ordnet med 

praktiske løsninger. Flere studenter fortalte at kontaktpersonen fungerte som en psykisk støtte, der 
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studentene følte at de kunne senke skuldrene og ikke behøvde å skjule funksjonsnedsettelsen. 

Kontaktpersonen var også god å ha i stressende perioder rundt innleveringer, eksamener og ellers 

når ting var vanskelig.  

Noen av studentene i min studie kom utenbys fra og hadde ikke familie- og vennenettverk på 

studiestedet. For dem ser det ut til at kontaktpersonen «fikk» deler av rollen som familien hadde 

hatt hjemme, gjennom å være den eneste «voksenpersonen» studentene kunne rådføre seg med 

på studiestedet.  

3.5 En erfaringsprosess 

Blant studentene i min studie tyder det imidlertid på at de med tiden gikk gjennom en 

erfaringsprosess. Da kom de til det punktet at de sto i fare for å falle ut- eller faktisk falt ut av fag og 

studier, og erkjente da at de hadde et behov for tilrettelegging. Gjennom erfaringsprosessen ble det 

tydelig at viktigheten av å fullføre studieløpet ble viktigere i forhold til ønsket om å være som alle 

andre og klare seg selv. Mestringsfølelse er en viktig faktor i denne sammenhengen. Med dette 

sikter jeg til at deltakerne ga uttrykk for at de var stolte over hva de faktisk hadde klart å prestere, 

og stolte over å i det hele tatt ta høyere utdanning. Samtidig ga flere av studentene uttrykk for at 

når alternativet var et liv som uføretrygdet, opplevde de det som meningsfullt å kunne ta utdanning 

slik at de kunne bidra med noe i arbeidslivet senere. Det å akseptere sine egne begrensninger og 

sette pris på det man mestrer, er nok også viktig i forhold til det å sammenligne karakterer og 

prestasjoner med medstudenter uten funksjonsnedsettelse – som ikke trenger ekstra tid på å 

komme seg gjennom pensum på grunn av dysleksi, eller forlenget studieløp på grunn av stort 

hvilebehov. 

Dette indikerer at studentene kanskje burde få tilbud om tilrettelegging flere ganger underveis i 

studieløpet, siden de kan trenge tid på å finne ut hva slags utfordringer de kan møte i studiene med 

sin funksjonsnedsettelse. Samtidig får de tid til å oppleve den positive følelsen av det å mestre ulike 

studiesituasjoner med støtte, i motsetning til det å ikke klare dem uten støtte. Det blir en prøve og 

feile- prosess, og en gradvis erkjennelse av ens faktiske behov for ekstra støtte i studiene.  
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4 Hvordan kan oppgaven hjelpe andre? 

Håpet er at det å få fram erfaringene til studenter med usynlige vansker kan bidra til noe positivt, 

både for framtidige studenter, medstudenter og andre som kommer i kontakt med dem. Det jeg 

aller mest håper å oppnå med denne oppgaven er at studenter som sliter kan føle seg mindre alene 

om det å slite med noe nesten ingen andre vet noe om, og at de ser at det finnes løsninger for det 

meste man sliter med – bare man tar steget og ber om hjelp i tide. Angående det siste punktet 

håper jeg at de som har ansvaret for tilrettelegging for denne gruppen på ulike studiesteder, tar 

studentenes savn etter en mer synlig tilretteleggingstjeneste på alvor. Kanskje bør 

tilretteleggingstjenesten i større grad gå ut med informasjon til studentene der de er i 

forelesningssaler og lignende, med jevne mellomrom på ulike tidspunkter i løpet av semesteret. Slik 

kan personer som kanskje ikke føler at de har et behov eller ønske om tilrettelegging i starten, bli 

påminnet etter et par måneder i tilfelle situasjonen er i ferd med å bli kritisk med tanke på 

studiene. Som funnene i denne oppgaven indikerer, er begrepet «funksjonsnedsettelse» i 

tilknytning til begrepet tilretteleggingstjeneste forvirrende. Dette innebærer at det kanskje bør 

gjøres noe med beskrivelsen av hvem målgruppen for tjenesten er. Det bør tydeliggjøres at også 

usynlige vansker – og eventuelt hva slags usynlige vansker som kan regnes som 

funksjonsnedsettelser.  

5 Hva er nytt? 

Slik jeg ser det er det «nye» med denne oppgaven først og fremst at fokuset har vært på å få fram 

stemmene til de som ikke nødvendigvis ses på som funksjonshemmede av sine omgivelser. Andre 

interessante funn som det ikke sto så mye om i forskningslitteraturen, er at tidligere negative 

erfaringer med tilrettelegging kan være en medvirkende faktor til at noen velger å la være å be om 

tilrettelegging nå. Tidligere erfaring med tilrettelegging var ikke med i intervjuguiden, men kom opp 

som et tema under flere av intervjuene. Det siste ordet i betegnelsen «Tilretteleggingstjenesten for 

studenter med funksjonsnedsettelser» fungerte for noen som en barriere mot å oppsøke tjenesten, 

enten fordi de ikke ønsket å bli assosiert med begrepet eller fordi de ikke anså sin vanske som en 

funksjonsnedsettelse. Det er også interessant å se hvordan det å få en fast kontaktperson ikke bare 

skaper trygghet i form av praktisk tilrettelegging, men også en trygghet i form av at 

kontaktpersonen fungerer som en slags «trygg base» der studentene kan åpne seg og ikke behøve å 
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skjule vanskene sine. Kontaktpersonen og enkelte andre «hjelpere» (medstudenter og andre 

personer) ser ut til å være viktige for at studentene skal kunne utvikle kompetanse om sin egen 

funksjonsnedsettelse. De samme kan også være viktige kilder til å vise studentene hvilke rettigheter 

og muligheter som finnes med tanke på tilrettelegging. 

6 Noen tanker om min egen reaksjon på intervjuene  

Siden jeg selv har en «usynlig» funksjonsnedsettelse og var i ferd med å avslutte høyere utdanning, 

var jeg spent på hvordan andre studenter med andre typer usynlige funksjonsnedsettelser opplevde 

det å være i samme situasjon. For det første opplevde jeg at jeg gjennom informantenes 

selvopplevde erfaringer lærte mer om hva deres funksjonsnedsettelse innebar – for dem. Men det 

som overrasket meg mest, var at ikke alle hadde fortalt sine nærmeste venner og familie at de 

hadde en diagnose. Med tanke på hvor mye god støtte og nyttig informasjon som kan komme fra 

de nærmeste er dette en tankevekker. Samtidig gir det rom for å reflektere over hvor viktig støtten 

fra de nærmeste er, for å føle seg akseptert av andre med de vanskene en har og for deretter selv å 

kunne akseptere sine egne vansker. Mine personlige erfaringer som hørselshemmet har for meg 

vist at det å føle aksept fra nærmeste venner og familie, var nødvendig for at jeg selv skulle klare å 

akseptere hørselshemmingen og være åpen om den. 

7 Avsluttende tanker om hva man kan forske videre på 

Etter å ha snakket med de respektive informantene og gått igjennom den anvendte 

forskningslitteraturen, er inntrykket at studenter med funksjonsnedsettelser vet for lite om sine 

rettigheter og hvor de kan henvende seg, og at dette er en kilde til faglig og sosial utrygghet i 

høyere utdanning. Et mulig tema for videre forskning på dette feltet, kan være å forsøke å gå inn i 

det avsluttende året i videregående opplæring og se på hva slags informasjon som gis her. Kanskje 

får ikke elevene nok informasjon om hvilket ansvar som venter dem i høyere utdanning, med 

hensyn til at de da må ordne med tiltak som andre tidligere har ordnet for dem. En kartlegging av 

informasjonsformidlingen i videregående opplæring kan kanskje øke fokus på behovet for 

informasjon på et tidligere stadium, slik at studentene stiller bedre forberedt når de starter med 

høyere utdanning. Det kan også være aktuelt å se på hva slags informasjon som formidles. Dette er 

tiltak som trolig kan måles, ved å sammenligne grad av tilfredsstillelse med tilrettelegging mellom 
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et kull som ikke har fått informasjon på videregående, og et kull som har fått god innføring på 

videregående om rettigheter i høyere utdanning. 
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