


Bakgrunnsinformasjon
• 5 studenter i komitéen 

• Undersøkelse og funnene deles med dere i dag



Hva mener NSO
• NSO mener at utdanning er et virkemiddel for å sørge for 

en aktiv demokratisk deltagelse og samfunnsutvikling, og 
derfor skal studentmassen gjenspeile den generelle 
befolkningen i landet 

• Høyere utdanning er universelt utformet, og at tjenester 
og infrastruktur er lagt til rette for at alle skal ha tilgang

• Alle skal ha lik rett til utdanning
• Alle studenter får tilstrekkelig rådgivning, oppfølging, 

veiledning og tilrettelegning
• Studentenes rettigheter ivaretas gjennom gode rutiner og 

kvalitetssikringssystem ved institusjonene



Mandat og hvorfor en undersøkelse
• Mandatet vårt er følgende:  “«Kartlegge studenters 

tilretteleggingstilbud og prosessen med å få 
tilrettelegging på studiestedene, herunder 
brukerperspektiv og hvor vanskelig/lett det er for 
studenter å få den hjelpen de trenger.»

• Funnene vi har gjort er nyttig for videre utvikling av 
tilretteleggingstilbudet

• Mangfold i akademia er viktig
• Undersøkelsen vår viser et tydelig skille mellom hva 

studenter og ansatte mener 



Om undersøkelsen
• Undersøkelsen ble opprettet i Nettskjema
• Ble delt på e-post til læringsmiljø-kontakter og studenter
• Totalt 111 svar - hvorav 92 er studenter og 19 er ansatte
• 95% som kommer fra en offentlig høgskole eller 

universitet, mens 5% kommer fra privat sektor 
• Vi delte også i ulike digitale arenaer.
• Undersøkelsen var anonym for student – for ansatte 

kunne de skrive e-post dersom de ønsker å mota 
rapporten



Studentundersøkelsen oppsummert

Kronglete
Tidkrevende

Slitsom



Hvordan oppleves det for studenter?
• Studenten opplever tilretteleggingen som noe som er 

vanskelig å få, da informasjonen ikke er tilstrekkelig.
• Studentene må gjennom mange ledd for å få 

tilretteleggingen de har krav på, dette oppleves som 
slitsomt og vanskelig.

• Noen studenter er også fornøyde med 
tilretteleggingstilbudet 



 

• Stor variasjon i hvilke tilretteleggingstilbud som er blitt 
tilbudt av institusjonene 

• 3 av 10 studenter mener at tilretteleggingstilbudet er 
tilstrekkelig i noen grad. 

• På bildet ser dere at kapasiteten i tilretteleggingstilbudet 
ikke er helt tilstrekkelig



 

• Over 58% av studentene svarer at de i svært liten eller i
liten grad opplever at utdanningsinstitusjonen tilbyr
individuell tilrettelegging.

• Universitets- og høyskoleloven § 4-3, femte ledd) er klar
på at studenter med funksjonsnedsettelse og studenter
med særskilte behov har rett til egnet individuell
tilrettelegging.



Prosess med å få tilrettelegging
• Studentene som har svart på undersøkelsen trekker frem 

at de synes det er en vanskelig prosess og tidkrevende 
prosess å søke om tilrettelegging. 

• Det er stor overgang til å bli student, men trolig enda 
større dersom du har et tilretteleggingsbehov. 

• Vi har tatt med noen av studentenes tilbakemelding: 



Sitater fra studenter
• “Kaotisk og tungvint. Sitter igjen med følelsen av å være en 

masete byrde. Må forholde meg til 4-5 ulike personer på institutt og 
fakultet for å få til tilrettelegging. Ingen som har hovedansvar, og få 
som vet nøyaktig hvordan ting fungerer. [...]

• Når jeg ba om tilrettelagt lesesalsplass, henviste de meg først til 
masterutvalget, altså andre studenter, noe som opplevdes som en 
ansvarsfraskrivelse og ubehagelig. [...] Svært rigide regler for 
utsettelse, tilpasses ikke den enkeltes behov.

• Har opplevd å få spydige svar når jeg har bedt om 
tilrettelegging. Når jeg har gitt tilbakemelding om at det oppleves 
ekkelt, har jeg ikke fått svar.

• Null informasjon eller hjelp med tilrettelegging under 
koronapandemien. Satt flere måneder hjemme uten tilrettelagt 
plass. Når skoleeksamen ble omgjort til en 10-timers 
hjemmeeksamen i mai klarte jeg såvidt å fullføre, da det ikke var 
tilpasset mitt funksjonsnivå.”



• “Veldig bra! Jeg fikset dette første året på studiet og fikk 
tilrettelegging for alle årene jeg skal studere ved 
institusjonen ettersom tilstanden min er vedvarende. Jeg 
vil påpeke her at det er flere år (rundt 3,5) siden jeg har 
søkt om tilrettelegging, så det kan hende at 
søknadsprosessen/tilbudet har endret seg siden da.”



Informasjon om tilrettelegging
• (4/10) svarer at informasjon om tilrettelegging i liten eller i 

svært liten grad er tilgjengelig for studenten 
• Dette er motsatt av hva som kommer frem i 

undersøkelsen som vi sendte ut til de ansatte, hvor 
flertallet mente at informasjon om tilrettelegging var 
tilgjengelig i stor grad 

• Kun 9.8% av studentene svarte det samme som flertallet 
av de ansatte på dette spørsmålet 



Hvordan vil studentene få informasjon? 
• Studentene trenger informasjon for å vite hva de har krav 

på
• På e-post eller digitale arenaer 
• Tilgjengelig informasjon på hjemmesidene til høgskolene 

og universitetene 
• Ønsker at minst én til to ansatte har dette som en jobb og 

som er tilgjengelig for å ta imot henvendelser når det 
gjelder tilrettelegging, og er alltid er tilgjengelig for 
studentene 



Ansattundersøkelsen
• Opplever et stort behov for tilrettelegging for studenter 

ved sine institusjoner. 
• Det overveldende flertallet svarte her at behovet for 

tilrettelegging var stort (avhengig av hvordan man ser på 
det) og økende. 

• Det blir rapportert om få tilretteleggingssaker av fysisk 
karakter, og heller en større andel av kroniske 
sykdommer og psykiske lidelser.



Ansatte 
mener

• I stor grad fornøyde
• Ansatte opplever at studentene er 

fornøyde med tilbudet de får og at 
de ligger på linje med resten av de 
høyere utdanningsinstitusjonene i
landet

• Likevel oppgir majoriteten at 
studenter i liten grad får mulighet til
å komme med tilbakemeldinger på
tilretteleggingstilbudet

• Tilbudet anses som godt
kommunisert ut til studentmassen. 

• Det er derimot noe varierende om 
det er nok ressurser tilgjengelig til å
ivareta alle behov



Forskjeller
• Et tydelig skille mellom ansatte og studenters svar er 

hvordan de forholder seg til den tilretteleggingen 
studentene har krav på.

• Studentene vil i stor grad ha en oversikt over hvilke 
funksjonsnedsettelser som kvalifiserer for enkelte 
tilretteleggingstiltak.

• Ansatte vil i større grad gi individuell tilrettelegging 



Konklusjon

• Undersøkelsen viser at studentenes opplevelser ikke 
samsvarer med Universitets- og høyskole-loven, noe 
komiteen stiller seg undrende til.

• Studentene trer ofte inn i en helt ny hverdag når de 
starter å studere, og de trenger brukervennlig og god 
informasjon for å kunne søke om tilrettelegging innen de 
gitte fristene, satt av utdanningsinstitusjonen.

• Det å presentere tilretteleggingstilbudet tidlig i 
studieløpet, og gjerne før studenten er på plass til 
studiestart i et velkomstbrev mener vi er viktig. 



Hva nå? (Komiteen mener...) 
• Systemet for å søke om tilrettelegging må revideres og det må 

gjøres lettere for den enkelte student å søke om tilrettelegging 
• Det må settes av tilstrekkelig med midler til å sikre et godt 

tilretteleggingstilbud og bygge opp under prinsippet om lik rett 
til utdanning for alle 

• Utdanningsinstitusjonene må i større grad legge til rette for at 
studentene kan komme med tilbakemeldinger på 
tilretteleggingstilbudet 

• Vi anbefaler en større nasjonal kartlegging av studenters 
tilretteleggingstilbud og opplevelsen av dette er nødvendig 

• Rapporten skal opp i SST kommende uke, danner 
forhåpentligvis et grunnlag for videreutvikling av vår politikk.



Dersom du ønsker å få tilsendt rapporten 
kan du sende en mail til: 

lmpk@student.no

mailto:lmpk@student.no
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