
Fra drop out til fullført mastergrad



Hvem er jeg?

• Fra Tromsø

• Mastergrad i spesialpedagogikk

• Spesialrådgiver i Medvind

• Prosjektleder 
Institutt for atferdsvitenskap (AV), Fakult
et for Helsevitenskap (HV) ved Oslo Met

• Aktivist for menneskerettigheter

• 30 min prat

• 10 min spørsmål 
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Det blir urettferdig 
om du skal få sove 
lenge, det er tøft for 
alle studenter med 
forelesning 08.15

•Kan du ikke 
bare krype 
inn så slipper 
vi 
forsinkelser?



Bachelor 
• Bytta til spesialpedagogikk
• Tungvint dokumentasjon  legeattest
• Rettferdighet 
• 6 år (ikke vond vilje)
• Manglene kunnskap om livet med en 

funksjonsnedsettelse.
• på akkord med mine behov og 

jobbe hardt for å prøve å fullføre.



Tilrettelegging



Master
• 2018, alt var lettere, normerttid + jobb

• Hva var forskjellen? Riktig tilrettelegging

• Studieveileder  kunnskapsrik, forslag, ingen spørsmål

• En erklæring, fast møte før hvert semester

• Room booking, byttet rom (det var universitetet sin feil) 

• Sitte bak en søyle (aldri forventet)



Skal du ta master? Det 
hadde jeg aldri trodd, jeg 

er overrasket over at du 
fullførte bacheloren med 

alle utfordringene dine

Tilrettelegger på fakultetet



Tilrettelegging
• Kontor

• Kun tilgjengelig lokaler

• Opptak av forelesning

• Digital tilstedeværelse

• Tilgang til heis

• Hjemmeeksamen

• Lengre tid (fleksibel)

• Utsatt eksamen (kortere utsettelse)

• Muntlig eksamen på sykehuset

• Fast kontaktperson 

• BPA til studie

• Tilpasset arbeidskrav

• Digital Studiegruppe 



holde hodet 
over vannet



Funkofobi blant 
forelesere/rådgivere

• Funkofobi = fordommer
• Inspirasjonsporno «så fantastisk at en som du skal 

studere»

• Forutsi ferdigheter «det bli nok vanskelig for deg»

• Åpen og fleksibel  «Hvordan skal vi løse dette 
sammen, hva er den beste løsningen for deg?



hvordan kan tilretteleggere bidra 
til at flere med funksjonsvariasjon 
lykkes med høyere utdanning?

• Resurssterk, ikke alle

• Bli trodd – minst mulig byråkrati
• Assistanse 
• Fysiske forhold

• Psykiske forhold 
• Ta den vanskelige dialogen med 

foreleser



Spørsmål?



Takk for meg

Ingrid Thunem
• ith@medvindassistanse.no
• 46 54 32 44
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