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Om Universell 

• Nasjonal pådriverenhet for 
universell utforming og 
inkluderende læringsmiljø i 
høyere utdanning

• Opprettet av 
Kunnskapsdepartementet i 
2003 og plassert ved NTNU

• Målgruppe: ansatte ved alle
universiteter, høgskoler og 
fagskoler



Funksjonsnedsettelse i høyere utdanning
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23 % av studenter i Norge rapporterer funksjonsnedsettelse
N=8 220



Eurostudent VI – Begrensninger i studiet
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Funksjonsnedsettelser i UH og fagskole

2012 Universitet/høyskole 2018 Fagskole

% %

Psykiske/emosjonelle plager 9 Psykiske lidelser 10

Lese-/skrivevansker 3,5 Lese-/skrivevansker 9

Kognitive lidelser (ADHD, 

Asperger, Tourettes) 
1,7 ADHD 3,3

Autismespekterforstyrrelser 0,5

Bevegelseshemming 0,6 Bevegelseshemming 0,2

Sterkt svaksynt/blind 0,7 Sterkt nedsatt syn 0,6

Sterkt nedsatt hørsel/døv 0,5 Sterkt nedsatt hørsel 0,8

Allergi, astma, eksem 17 Astma, allergi, eksem 12

Muskel-/skjelettplager 5 Muskel-/skjelettlidelser 8 

Annen kronisk/langvarig sykdom 5 Annen varig funksjonsnedsettelse 9 

Nei, har ikke 67 Ingen varig funksjonsnedsettelse 63



Veiledningssamtaler etter diagnose;

Tilretteleggingstjenesten NTNU
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Samme utvikling i Europa 

Stor økning i antall 
studenter med ADHD og 
Asperger syndrom 

Eks. nasjonalt i Sverige –
nevropsykiatriske vansker

➢ 2007: 571

➢ 2012: 1943

➢ 2017: 3668



UHL. og fagskoleloven

Rett på tilrettelegging

• Studentene har rett på egnet individuell 
tilrettelegging av 

• Lærested

• Undervisning

• Læremidler

• Eksamen

• Varig funksjonsnedsettelse – men også 
midlertidighet - av vesentlig karakter, 
«særskilte behov»

• Lovkravene gjelder universiteter, 
høyskoler og fagskoler



Organisering av tilretteleggingsarbeid
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Diskusjon: Organisering og informasjon

• Hvilken informasjon finnes for 
studenter? 

• Hvilken informasjon finnes for 
ansatte?  

• Møteplasser for 
erfaringsutveksling



Utfordringer og styrker



Asperger syndrom 

• Nevroutviklingsforstyrrelser
Autisme / autismespekterdiagnoser
Tourettes syndrom (TS)
ADHD

Autismespekterdiagnoser karakteriseres ved:
• Forstyrrelser i sosialt samspill og kommunikasjonsmønster
• Begrenset og/eller stereotype interesser, aktiviteter og atferdsmønster

• Noen vanlige vansker knyttet til Asperger syndrom:
• Eksekutive funksjoner (initiativ, planlegging)
• Filtreringsvansker («alt» like viktig)
• Persepsjonsvansker (sensitivitet lyd, lys = konsentrasjonsvansker)
• Tilpasningsvansker (ustrukturerte situasjoner uten «sosialt script»)
• Fleksibilitet (svart-hvitt-tenkning / enten-eller)
• Gjensidig sosial interaksjon 
• Kommunikasjon (ironi, småprat, hint)
• Begrenset og repeterende atferd



Asperger syndrom og utfordringer i høyere utdanning

Forståelsesvansker

Løse problemer/ skifte strategi

Planlegging/ Gjennomføring av 
aktiviteter 

Detaljfokus fremfor helhet

Svart-hvitt- tankegang

Sensitiv for lyd, berøring, lukt, 
lys, temperatur og mange 

samtidige inntrykk 

Forsinket progresjon

Lite fleksibel – brudd på rutiner 
er vanskelig



Asperger syndrom og høyere utdanning 

Styrker

• Ofte skoleflinke – omfattende kunnskaper innen spesifikke 
interesseområder 

• God på å tilegne seg kunnskap

• Svært utholdende til repeterende arbeid

• Flinke til å se detaljer

• Pliktoppfyllende og ærlige



Hva sier studentene? 

«Som liten var jeg kjent i skolemiljøet for å være skoleflink, og 
dette er blitt min identitet, som jeg føler jeg må opprettholde for å 
ha en verdi».

«[…] det er egentlig den mentoren da, som jeg var sammen 
med».

«Jeg er ikke interessert i å prate med noen av lærerne om noe 
annet enn faglige spørsmål, jeg trenger ikke at de sitter der og 
ser meg inn i øyene og forstår meg […] mye det hjelper Også er 
det den der mentorordningen da hver dag blir jeg sjokkert over 
hvor  mye det hjelper Også er det den der mentorordningen da hver 
dag blir jeg sjokkert over hvor  mye det hjelper …  



MØT AKSEL

INFORMATIKKSTUDENT

Aksel har Asperger 
syndrom. Han har etter 
studiestart slitt med å 
finne studievenner, og 
sliter nå med sosial angst. 
Han er svært flink til å 
programmere. I et emne er 
det påkrevd å levere et 
arbeid i gruppe. Han sliter 
med å finne sin rolle og 
takle det uforutsigbare og 
kommunikasjonen i 
gruppearbeidet. 

FERDIGHETER

PC-bruk og multimedia

Oppmøte

Muntlig fremstilling/ presentasjon

Skriftlig fremstilling

Gruppeaktiviteter

90 %

70 %

20%

60 %

10 %

Hvordan legge til rette for Aksel? 



Kommunikasjonstips i veiledningssamtalen

Hva Hensikt Hvordan

Invitasjonen Forutsigbarhet verdsettes

«- Jeg ligger våken om natta og ser for meg 

situasjoner hvor folk snakker til meg, og jeg 

planlegger hva jeg kan si og gjøre.»

Formål

Tid avsatt

Hvem deltar

Fysiske 

omgivelser

Avhjelpe persepsjonsvansker

«- Hvis jeg må ha øyekontakt begynner jeg 

å fokusere på hver linje og fregne i ansiktet. 

Det er altfor mange sensoriske inntrykk.»

Oppsett

Øyekontakt

Berøring

Lys og lyd 

Samtalens 

innhold

Avhjelpe filtreringsvansker

«- Jeg henger meg opp i detaljer som jeg må 

undersøke før jeg går videre, så det er 

halvleste artikler overalt.»

Tydelig, eksplisitt, konkret kommunikasjon. 

Bevissthet om åpne/ lukkede spørsmål:

-Hvordan har uka di vært? vs. -Likte du 

forelesningen?

Unngå prioriteringer/ flere spørsmål i ett: 

-Tror du at… eller…?

Non-verbal 

kommunikasjon

Avhjelpe sosial interaksjon

«- Jeg overser sikkert mange sosiale signaler 

og jeg tror de ser på meg som en elefant i 

glasshus.»

Sjekk ut – ikke tolk. 

Vent på svar – tål stillhet.



ADHD og ADD

• Nevroutviklingsforstyrrelse

• Symptomer opptrer tidlig – diagnose sent?

• Komorbiditet

Kjennetegn: 

• Hyperaktivitet 
Indre uro, vanskelig å spotte utad

• Konsentrasjonsvansker 
Holde seg til én oppgave over tid og organisering av arbeidsoppgaver. 

• Impulsivitet 
Avbryter og forstyrrer andre uten å tenke seg om

ADD (en avart av ADHD): Oppfyller oppmerksomhetssvikt, men ikke 
hyperaktiv og impulsiv. Mer utbredt hos kvinner. 



ADHD og utfordringer i høyere utdanning

Planlegging og målsetting vs. 
gjennomføring

Rutiner: spise, drikke, søvn

Regulere oppmerksomheten

Hyperaktivitet = indre uro

Skifte strategi og lære av feil

Vurdere tidsbruk/ utsettelse

Forsinket progresjon

Impulsivitet



ADHD og høyere utdanning 

Styrker

• Kreativitet

• God tilgang til mange tanker 
samtidig – kjappe 
assosiasjoner

• Engasjement 

• Energi og stor 
arbeidskapasitet (tveegget 
sverd)



Hva sier studentene 

• ”Jeg er god til å tenke utenfor det som er så innlysende, 

og jeg er løsningsorientert». 

• ”Når jeg er engasjert er jeg veldig engasjert. Det gjør at 

jeg ikke kjenner at jeg er sliten før jeg er utslitt». 

• «Ofte sitter jeg hele natta før innlevering, fordi det er 

vanskelig å beregne arbeidsmengde frem mot tidsfrister»



Høyere utdanning og ADHD + AS

Erfaringer i høyere utdanning Utfordringer for studenter med 

ADHD og Asperger syndrom 

Ustrukturert miljø og selvstudier Krever at studentene planlegger,
strukturerer og gjennomfører oppgaver 
og aktiviteter selv 

Lite variert undervisning- og 
vurderingsmetoder (forelesning og 
skriftlig eksamen) 

Krever oppmerksomhet over tid og 
selvdisiplin 

Uklare forventninger til egen innsats og 
lite kontakt med faglærer

Krever at studenten tar initiativ for å 
kartlegge dette

Lite kunnskap om diagnoser blant
faglærere og studieveiledere

Krever at studenten er åpen om 
diagnose/vansker



Erfaringer, tiltak og gode eksempler



Funksjonsnedsettelse er kontekstuelt og relasjonelt

Krav fra omgivelsene

Individuelle forutsetninger

Funksjonsnedsettelse

Må endres

Må styrkes



Hva tilbyr lærestedene?

Tilrettelegging av studiet

• Veiledningssamtaler

• Omvisning på studiestedet

• Tilrettelagt arbeidsplass

• Hvilerom

• NLB

• Fleksibel frist på innleveringer

• Lån av hjelpemidler

• Mentor

• Ressursgrupper

• Kurs i studieteknikk 

Tilrettelegging av eksamen

• Ekstra tid

• Bruk av PC (digital eksamen)

• Eget rom 

• Opplesning av oppgavetekst

• Alternativ eksamensform



Hva sier studentene om ressursgruppa?

«[…] jeg tror den gruppa er et veldig viktig og 
riktig steg, på vei mot at vi som har Asperger kan 
gjøre mye selv også. Vi høster av hverandres 
erfaringer og bevisstgjør hverandre. Vi blir bevisst 
på oss selv, hva som fungerer for oss og hva som 
ikke fungerer for oss.



Anbefalte universelle tiltak 

• Lyd eller videoopptak av 
forelesning

• Gjøre presentasjoner 
tilgjengelige før/etter 
undervisning

• Tilgang til tidligere 
eksamensoppgaver

• Varierte arbeidsformer – tilby 
alternativer og valg-
muligheter

• Skriftlige beskjeder



Ressurser 



Erfaringsutveksling

• Universells nettverksliste
• universell@adm.ntnu.no

• Kontakt med Universell
• kontakt@universell.no

• Nasjonal oversikt over 
tilretteleggere
• https://www.universell.no/

tilretteleggere/

mailto:universell@adm.ntnu.no
mailto:kontakt@universell.no
https://www.universell.no/tilretteleggere/


Samarbeid og offentlig støtte 

Internt

• Samskipnaden

• Helsesøster

• Studentprestene

Eksternt

• NAV Hjelpemiddelsentral/ 
kontor

• Fagsenter for NAV 
Hjelpemidler og tilrettelegging

• Autismeforeningen

• ADHD Norge

• NevSom (Nasjonalt 
kompentansesenter for 
nevroutviklingsforstyrrelser og 
hypersomnier)



Veileder

Strukturert i to hoveddeler

Del 1: Forståelse og 
dybdekunnskap 

Del 2: Verktøykasse og 
oppslagsverk 

Lenke til veileder

https://www.universell.no/fagomraader/tilrettelegging/studenter-med-adhd-og-asperger-syndrom/


Masteroppgave

• Studentenes opplevelser og 
erfaringer med ulike 
tilretteleggingstiltak 

• Lenke til oppgaven

https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/2559639


Ta gjerne kontakt med oss!

Elinor Olaussen Lars Jørgensen

Universell Universell 

Tel.: 970 35 966 Tel: 416 55 324

elinor.j.olaussen@ntnu.no lars.jorgensen@ntnu.no

Felles epost: kontakt@universell.no

Nettsider: www.universell.no

mailto:elinor.j.olaussen@ntnu.no
mailto:lars.jorgensen@ntnu.no
mailto:kontakt@universell.no
http://www.universell.no/

