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Studenter med funksjonsnedsettelse

Høyere utdanning er viktigste link til arbeidslivet
Øker i antall, og flere har usynlige vansker
Mange møter barrierer
Har rett til å få studiesituasjonen tilrettelagt
De fleste ber ikke om tilrettelegging (eks. Nolan et al. 2014)

Nolan et al. 2014. Higher education students registrered with disability services and practice educators: Issues and concerns for 
professional placements. International Journal of Inclusive Education.
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Utdanningsinstitusjonene

Pålagt å legge til rette 
Hva er «egnet» tilrettelegging, og hva er 

«uforholdsmessig byrde»? 
På akkord med profesjonens kvalifikasjonskrav?
Samarbeidet mellom utdanningsinstitusjonene og 

praksisfeltet er personavhengig og uforutsigbart
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Spesielle trekk ved profesjonsutdanninger

 Praksis i forskjellige kontekster og av ulik 
varighet

 Ikke nok å legge til rette på campus
Mange aktører
 Fulle arbeidsdager og Fraværsgrense
 Skikkethetsvurdering
 Autorisasjon (Helsepersonelloven)
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Forskningsprosjektet – kvalitativ studie

Fokusgruppediskusjon
• 13 lærere og 8 praksisveiledere

Individuelle intervju
• 14 studenter med ulike funksjonsnedsettelser

Bachelorutdanninger innen pedagogikk, sosial- og helsefag
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Ambivalente portvakter

• Hva er standarden?
• Hvilke roller og idealer skal vi legge vekt på?
• Vi har ikke kunnskap
• Vi har ikke tid
• Vi blir overlatt til oss selv
• Funksjonshemming – vanskelig tema – tabu?
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Praksis – utstillingsvindu mot arbeidslivet

Utforsker og bekrefter arbeidsevne
 Blir kjent med arbeidsoppgaver, brukergruppe
 Har unik erfaringskompetanse
 Utforsker egen kapasitet
Profilerer arbeidsevne
 Må overbevise at de duger

En forutsetning for å lykkes var at praksis var godt 
planlagt….
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Mangelfull planlegging av praksis

• Studenten vet ikke hva slags tilrettelegging han 
kan ha behov for/nytte av

• Mangelfulle rutiner for praksisplanlegging
• Starter planleggingen for sent

– Vanskelig å finne praksisplass
– Rekker ikke å legge til rette

• Lite samhandling mellom student, utdanning og 
praksisfelt
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Må overleve studium på heltid –
for å jobbe deltid

• Praksis tok mye krefter
• Lå etter med arbeidskrav
• Streng fraværsgrense: Måtte ta igjen sykedager
• Ingen deltidsmulighet
• Tilstedeværelse viktigere enn faglig innhold
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Undring over hva vi ser….
• Hindrer «normalitetsblikket» oss i å se andre 

måter å fungere på?
• Er mangfold for festtaler – eller virkelig ønsket?
• Stiller vi krav om omnikompetanse (Tynan, 2006):

– Studenten må kunne fylle alle tenkelige roller i yrket?
• Gjør vi antagelser om hele grupper, basert på 

erfaringer med noen?

Tynan, A. (2006). Disability and omnicompetence. Facing up to challenges in the training of veterinary practitioners. 



Hva kan vi gjøre?

Rive ned muren:
• Tilgjengelig 

informasjon
• Bygge relasjon 

med studentene
• Fleksibilitet
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Hva kan vi gjøre?

• Planlegge praksis tidlig
• Hva er tilrettelagt praksis? Tenke hele livssituasjonen
• Sjekkliste
• Vektlegge funksjon, fremfor funksjonsnedsettelse
• Vektlegge læring: ressurser og utfordringer - for ALLE
• Tett samarbeid – dialog

krever ressurser* – og andre måter å jobbe på

* Tee et. al. (2010). Being reasonable: supporting disabled students in practice. Nurse Education in Practice.
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Tilretteleggingseksempler
Trinity College: reasonable accommodation on placement: Se 
nettsiden: https://www.tcd.ie/disability/teaching-info/RA-on-
Placement.php

Trinity College (2013). Guide for students with Disabilities on
Professional Placement

Meeks, L.M. & Jain, N.R. (2015). The Guide to Assisting 
Students With Disabilities: Equal Access in Health Science and 
Professional Education. Springer Publishing company. E-bok.

https://www.tcd.ie/disability/teaching-info/RA-on-Placement.php
https://www.tcd.ie/disability/assets/doc/pdf/Guide%20for%20Students%20with%20Disabilities%20on%20Placement.pdf
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