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Forord
Regjeringen har gjennom meldingen Fagfolk for fremtiden fremhevet fagskoleutdanning som en
viktig arena for kunnskapsutvikling i samfunnet. Kunnskapsdepartementet legger i
fagskolemeldingen vekt på at fagskoleutdanning skal være av god kvalitet og tilpasses arbeidslivets
behov, og ser også på fagskolestudentenes vei gjennom utdanningen.
Nasjonale og internasjonale undersøkelser i universitets- og høyskolesektoren viser at en betydelig
andel av studentene har funksjonsnedsettelser som i ulik grad påvirker mulighetene til å
gjennomføre studier. Vi kan anta at dette også gjelder for fagskolesektoren. Strategien i høyere
utdanning har vært systematisk planlegging for å finne gode løsninger for individuell tilrettelegging
for å kompensere for de ulempene en funksjonsnedsettelse innebærer. De seneste årene har
universell utforming – det å finne inkluderende løsninger som kommer alle studenter til gode – blitt
en viktig strategi i høyere utdanning. Et inkluderende læringsmiljø av høy kvalitet forutsetter god
kunnskap om både mangfoldet i studentmassen, universelle utforming og individuell tilrettelegging
der universell utforming ikke er mulig.
Universell har de siste årene jevnlig mottatt henvendelser fra fagskolesektoren vedørende
tilrettelegging for fagskolestudenter med nedsatt funksjonsevne. Til tross for mange gode initiativ
og eksempler på tilrettelegging har det ikke vært noen systematisk gjennomgang av omfanget av
funksjonsnedsettelser i fagskolesektoren, og heller ingen kartlegging av tilbud og tjenester for
studenter med behov for tilrettelegging. Hvordan fagskolene følger opp studentene på dette
området, og om fagskolene har behov for en støttetjeneste i denne sammenheng har vært et
ubesvart spørsmål. Er behovet for slike tjenester og støttefunksjoner også til stede her?
På denne bakgrunn har Universell gjennomført en kartlegging av fagskolenes behov for støtte i
arbeidet med tilrettelegging for studenter med nedsatt funksjonsevne, samt foreslått tiltak for å
støtte opp sektorens arbeid på feltet. Oppdragsgiver har vært Kunnskapsdepartementet, som har
sett behovet for kunnskapsinnhenting som en naturlig del av kvalitetsarbeidet i sektoren. Universell
har rådført seg med sentrale aktører i sektoren, besøkt en rekke fagskoler for å få innblikk i
sektorens arbeid på området, og har gjennomført en studentundersøkelse for å gi arbeidet et
konkret innhold. Dette munner ut i konkrete forslag til tiltak for flere av interessentene som med
dette oversendes departementet til videre vurdering.
Universell takker departementet og alle interessenter for innspill til arbeidet. Prosjektleder ved
Universell har vært Lars Jørgensen som også er forfatter av denne rapporten. Vi håper den blir til
nytte for fremtidig arbeid med inkludering av fagskolestudenter med nedsatt funksjonsevne.

Februar 2019
Kjetil Knarlag
Prosjektleder
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1 Sammendrag
I fagskolemeldingen, Meld. St. 9 (2016-2017) Fagfolk for fremtiden, er Universell bedt kartlegge
hvilket behov fagskolene har for støtte til arbeidet med studenter med ulike funksjonsnedsettelser
og utrede aktuelle tiltak.
Gjennom møter med ledelse eller studentråd ved 12 fagskoler, samt en studentundersøkelse blant
20 fagskoler har målsettingen vært å få en innsikt i vesentlige forhold ved fagskolenes
læringsmiljøarbeid og hvordan det tilrettelegges for studenter med funksjonsnedsettelser.
37% av studentene rapporterer om en varig funksjonsnedsettelse. 14 % av disse sier
funksjonsnedsettelse har klar negativ betydning for muligheten til å studere. Det betyr at 5 % - eller
hver 20. fagskolestudent - opplever klar negativ betydning av funksjonsnedsettelser for muligheten
til å studere.
Den store variasjonen med hensyn til størrelse og ressurser blant fagskolene er en utfordring når
det gjelder å skissere tiltak for å støtte fagskolene i deres arbeid med studenter med
funksjonsnedsettelser. Ved de besøkte fagskolene er positive holdninger til tilretteleggingsarbeidet
regelen. Ressurssituasjonen fremheves som utfordringen.
Blant studentene med funksjonsnedsettelser sier 11% at de har behov for konkrete individuelle
tilretteleggingstiltak. 6% har kjennskap til minst ett tilretteleggingstiltak ved sin fagskole, og 4% har
benyttet et tilretteleggingstiltak.
Blant studentene med varige funksjonsnedsettelser (som har behov for individuell tilrettelegging,
eller som ikke vet om de har slike behov) kjenner 4 av 10 kjenner til det vanligste tiltaket; utvidet tid
på eksamen. Like mange – 4 av 10 – vet ikke hvilke tilretteleggingsmuligheter fagskolen kan tilby.
Tiltak for å støtte fagskolenes arbeid med målgruppen ses i sammenheng med lovgivningen og
knytter seg til behov for informasjon og kompetanseheving. Den enkelte fagskoles arbeid bør
knyttes til en fast kontaktperson for studenter med funksjonsnedsettelser. Ved å synliggjøre
tilretteleggingsfeltet som et ansvarsområde kan det legges til rette for bedre kartlegging av
individuelle tilretteleggingsbehov hos studentene. Studentrådets involvering i arbeidet med
inkluderende læringsmiljø kan styrkes gjennom arbeid med handlingsplan for universell utforming/
læringsmiljø for studenter med funksjonsnedsettelser.
Å sørge for at tilretteleggingsarbeidet utvikles i samsvar med endringer i lovgivningen krever en
koordineringsinnsats og kunnskapsutvikling tilpasset interessentene. NOKUTs veiledning ses her
som sentral.
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2 Om oppdraget
2.1 Bakgrunn og mandat
Den nasjonale pådriverenheten Universell har siden 2003 hatt i oppdrag fra
Kunnskapsdepartementet å være nasjonal pådriver for universell utforming, inkluderende
læringsmiljø og utdanningsinstitusjonenes læringsmiljøutvalg (LMU) i høyere utdanning. I
studentenes helhetlige læringsmiljø inngår fysiske, digitale, pedagogiske, organisatoriske og
psykososiale forhold som alle påvirker læring og gjennomføring av utdanning.
I fagskolemeldingen, Meld. St. 9 (2016-2017) Fagfolk for fremtiden, er Universell bedt kartlegge
hvilket behov fagskolene har for støtte til arbeidet med studenter med ulike funksjonsnedsettelser
og utrede aktuelle tiltak.
I fagskolemeldingen heter det også at regjeringen vil prioritere å utvikle kunnskapsgrunnlaget om
fagskolene fordi det i dag er for lite kunnskap om de enkeltfaktorene som påvirker kvaliteten i
fagskoleutdanningene.1 Ulike faktorer påvirker utdanningskvaliteten, og læringsmiljøet er en av
dem.2 Regjeringen peker i fagskolemeldingen på at den er opptatt av å heve kvaliteten i
fagskoleutdanningen, på samme måte som i resten av utdanningssystemet.3
Universells overordnede oppdrag om å bidra til økt tilgjengelighet til høyere utdanning for
studenter med nedsatt funksjonsevne utføres gjennom å identifisere barrierer for inkludering i
høyere utdanning, samt utrede og formidle kompetanse om universell utforming og individuell
tilrettelegging som virkemidler for å utvikle et inkluderende læringsmiljø. Individuell tilrettelegging
blir virkemiddelet der universell utforming ikke lenger er tilstrekkelig. En kartlegging av fagskolens
behov for støtte til arbeidet med studenter med særskilte behov må ses i sammenheng med
fagskolenes helhetlige læringsmiljøarbeid, og ikke begrenses til vurderinger om hva som er mulig og
rimelig tilrettelegging for den enkelte student.
De endringer i lov om høyere yrkesfaglig utdanning som det legges opp til gjennom høring om
endringer i universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven - studentombud, trakassering og
tilrettelegging av læringsmiljø (høringsfrist 30.11.18) innebærer en harmonisering mot likestillingsog diskrimineringsloven når det gjelder tilretteleggingsplikten. Det foreslås at retten til egnet
individuell tilrettelegging for studenter med funksjonsnedsettelser eksplisitt gjelder lærested,
undervisning, læremidler og eksamen. Det framgår av høringsnotatet at departementet er av den
oppfatning av lovforslagene reflekterer gjeldende rett og derfor ikke øker de administrative eller
økonomiske kostnader for utdanningsinstitusjonene. Når studentene gis økt kjennskap til sine
rettigheter - og skolene også forventes utvikle sine tilbud og tjenester rettet mot studenter med
funksjonsnedsettelser - kan mye av dette arbeidet styrkes ved å legge til rette for kompetansepåfyll
gjennom møteplasser og fora for ansvarlige kontaktpersoner, men uavhengig av ambisjonsnivå
synes det vanskelig å se for seg at den styrking av rettigheter det legges opp til gjennom

1

Meld. St. 9 (2016-2017) Fagfolk for fremtiden, s. 7
Meld. St. 9 (2016-2017) Fagfolk for fremtiden, s. 72
3
Meld. St. 9 (2016-2017) Fagfolk for fremtiden, s. 85
2
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lovforslaget ikke skal medføre økt ressursbruk både i form av koordineringsinnsats og ved den
enkelte skole.
Lovgivning gir et incentiv for skolenes ambisjonsnivå og innsats på området, men erfaringene fra
UH-sektoren har vist at lovfesting av rettigheter alene ikke innebærer bedre vilkår for studenter
med funksjonsnedsettelser. Et tilbakevendende tema i møter med fagskolene har vært ressurser,
og det fremkommer et behov for ulik innsats, tilpasset den enkelte fagskoles egenart både med
hensyn til størrelse, fagområde, utdanningsform og studentpopulasjon. Målsettingen må være å gi
støtte til at fagskolene kan utvikle en enhetlig praksis for den støtten som skal gis studenter med
funksjonsnedsettelser. Ulikheter når det gjelder skolenes ressurser og ståsted tilsier at tiltak for å
møte sektorens informasjons- og kunnskapsbehov i stor grad må ses på institusjonsnivå.

2.2 Metodisk tilnærming
Universell baserer i størst mulig grad sin virksomhet på faktabasert kunnskap, blant annet fra
empiriske studier av læringsmiljø og egne undersøkelser av studiesituasjonen for studenter med
ulike funksjonsnedsettelser. For å kartlegge situasjonen i fagskolesektoren er det gjennomført både
kvantitativ og kvalitativ datagenerering.
Gjennom semistrukturerte intervjuer med ledelse og/eller studentråd ved 12 fagskoler har
målsettingen vært å få en innsikt i vesentlige forhold ved fagskolenes læringsmiljøarbeid og
hvordan det jobbes med individuell tilrettelegging for studenter med funksjonsnedsettelser.
For å svare på hvilken støtte fagskolene trenger i arbeidet med studenter med
funksjonsnedsettelser har vi sett det som avgjørende å framskaffe et kunnskapsgrunnlag om
målgruppen gjennom en studentundersøkelse.
Samtlige av landets fagskoler ble invitert til deltakelse i en studentundersøkelse for å kartlegge
fagskolestudentenes opplevelse av læringsmiljøet. Undersøkelsen har et spesielt fokus på studenter
med nedsatt funksjonsevne.
Slike systematiske studier finnes ikke for fagskolestudenter, til tross for et forbedret
kunnskapsgrunnlag om fagskolesektoren. Ingen fagskolestudenter var inkludert i Studentenes
helse- og trivselsundersøkelse (SHoT 2018). Det er gjennomført kandidatundersøkelser blant
fagskoleutdannete (NIFU, 2013 og NTNU Samfunnsforskning, 2017). Disse gir ingen indikasjoner på
omfanget eller bistandsbehovet for fagskolestudenter med funksjonsnedsettelser.
Kunnskapsgrunnlaget om studie- og læringsmiljøet ved fagskolene er styrket gjennom at NOKUT i
2018 utvidet Studiebarometeret til å omfatte fagskolene. Selv om Studiebarometeret belyser
viktige sider ved læringsmiljøet gir heller ikke den undersøkelsen informasjon om studenter med
funksjonsnedsettelser. Det er likevel verdt å notere at de indeksene studentene gir lavest skår er
‘Medvirkning’ og ‘Organisering av studiet’; altså hvordan innspill og forslag til forbedringer fra
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studentene blir fulgt opp, samt administrativ tilrettelegging av studiet og kvaliteten på
informasjonen om eksamen.4
I forbindelse med Studiebarometeret 2017 ble det, på oppdrag av Barne-, ungdoms- og
familiedirektoratet, rekruttert respondenter til en undersøkelse om hvilke barrierer personer med
nedsatt funksjonsevne møter i høyere utdanning. Undersøkelsen avdekket fysiske, pedagogiske og
digitale barrierer studenter med nedsatt funksjonsevne møter i studiesituasjonen.
Fagskolestudentene var ikke en del av Studiebarometeret 2017.

2.3 Problemstillinger
For å kartlegge hvilket behov fagskolene har for støtte til arbeidet med studenter med ulike
funksjonsnedsettelser må en ha oversikt over målgruppa; både når det gjelder omfang og hvilke
utfordringer denne gruppen kan ha. Det sentrale i vår kartlegging har vært å se på hva studenter
med funksjonsnedsettelser har av behov for individuelle tilretteleggingstiltak og hvordan det
harmonerer med fagskolenes tjenester. Kunnskap om både etterspørsels- og tilbudssiden gir
grunnlaget for vurdering av aktuelle tiltak for sektoren.
Kartleggingen skulle gi svar på:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hvor mange har funksjonsnedsettelser?
Hvilke typer funksjonsnedsettelser gjør seg gjeldende?
I hvilken grad påvirker funksjonsnedsettelsen studiegjennomføring?
Hvilken type tilrettelegging etterspørres?
Hvilken type tilrettelegging tilbyr fagskolen?
I hvilken grad brukes tilretteleggingstiltakene?

Til sammen gir dette en indikasjon på fagskolenes arbeid med studenter med
funksjonsnedsettelser.
Gjennom møter med ledelsen og/eller studentråd ved et utvalg fagskoler har vi søkt å få en
forståelse av hva som er unikt med fagskolesektoren, både for å kunne utforme relevante spørsmål
til studentundersøkelsen og for å ha utfyllende informasjon om hvordan den praktiske
organiseringen av arbeidet med studenter med funksjonsnedsettelser skjer på skolene.
Med den store variasjonen i fagskolenes størrelse/ressurser, er det en utfordring å skissere
gjennomførbare tiltak for skolenes arbeid med studenter med funksjonsnedsettelser uten på den
ene side legge opp til urealistiske krav, og på den andre støtte opp om et ulikt ambisjonsnivå
skolene imellom. Tiltak må rettes mot sektoren som helhet – og fagskolene må gis støtte til å
oppfylle forventningene på institusjonsnivå. Dette drøftes nærmere i kapittel 4.

4

Studiebarometeret for fagskolestudenter 2018: hovedtendenser, s. 13-14
(https://www.nokut.no/globalassets/studiebarometeret/2018/fagskole/studiebarometeret_fagskoler_hovedtendenser
_6-2018.pdf)
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2.4 Perspektiver ved drøfting av tiltak
Fagskoleløftet handler grunnleggende om å skape likeverdighet i høyere utdanning slik at studenter
har like rettigheter uavhengig om de studerer ved fagskole, universitet eller høyskole: I Prop. 95 L
(2015–2016) ble det lagt opp til et kraftig løft for studentenes rettigheter, og regjeringen ønsker at
disse skal styrkes ytterligere.5
Det er gode grunner til å se mot erfaringer universiteter og høyskoler har gjort når det gjelder
inkluderingsarbeidet. Samtidig må det ved drøfting av tiltak for styrking av fagskolens arbeid med
studenter med funksjonsnedsettelser, tas hensyn til fagskolens egenart. Til grunn for våre
vurderinger av tiltak har vi med oss perspektiver knyttet til lovverket som gir noen rammer for
ambisjonsnivået både når det gjelder aktuelle tiltak og fagskolenes arbeid med inkluderende
læringsmiljø. Nedenfor gis en kort redegjørelse for disse perspektivene.

2.4.1 Vurdering av tiltak for fagskolesektoren - Lovgrunnlag
I høring om endringer i universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven om studentombud,
trakassering og tilrettelegging som nå er til behandling, legges det opp til en harmonisering av
likestillings- og diskrimineringslovens tilretteleggingsbestemmelser med sektorlovgivningen.
Fagskolelovens §15 (5) er foreslått endret til:
Studenter med funksjonsnedsettelse og særskilte behov har rett til egnet individuell
tilrettelegging av lærested, undervisning, læremidler og eksamen, for å sikre likeverdige
opplærings- og utdanningsmuligheter. Retten gjelder tilrettelegging som ikke innebærer en
uforholdsmessig byrde for utdanningsinstitusjonen. I denne vurderingen skal det særlig
legges vekt på tilretteleggingens effekt for å fjerne barrierer for personer med
funksjonsnedsettelse, kostnadene ved tilretteleggingen og institusjonens ressurser.
Tilretteleggingen skal ikke føre til en reduksjon av de faglige kravene som stilles i den enkelte
utdanningen.6
I et inkluderingsperspektiv anser vi det vil være en styrke hvis fagskoleloven, slik det er foreslått i
høringsnotatet, uttrykker eksplisitt at studenter med funksjonsnedsettelser har rett til individuell
tilrettelegging både når det gjelder lærested, undervisning, læremidler og eksamen.
Forarbeidene til likestillings- og diskrimineringsloven (Prop. 81 L (2016-2017) gir føringer for hva
rett til individuell tilrettelegging innebærer av ansvar for tilbyder:
De som har ansvaret for å tilrettelegge har plikt til å utvise aktivitet knyttet til
tilretteleggingen, og bør sette seg inn i hvilke tilretteleggingsbehov som kan følge av den
aktuelle diagnosen eller funksjonsnedsettelsen. (…) Kommune, arbeidsgiver eller skole kan
ikke overlate ansvaret for å etterspørre tilrettelegging til personen med et

5

Meld. St. 9 (2016-2017) Fagfolk for fremtiden, s. 55
Høringsnotat om endringer i lov om universiteter og høyskoler og lov om
høyere yrkesfaglig utdanning, s. 20
(https://www.regjeringen.no/contentassets/926b02f934cc421dbb71c19698fad4ef/horingsnotat-studentombudtrakassering-og-laringsmiljo.pdf)
6
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tilretteleggingsbehov. Retten gjelder bare tilrettelegging som ikke innebærer en
uforholdsmessig byrde. Ved vurderingen skal det særlig legges vekt på tilretteleggingens
effekt for å nedbygge funksjonshemmende barrierer, de nødvendige kostnadene ved
tilretteleggingen og virksomhetens ressurser.7
Forut for vårt oppdrag i fagskolesektoren har vi vært oppmerksom på det som også beskrives i
forarbeidene til gjeldende fagskolelov om at det i vurderingen av hvor mye tilrettelegging som er
«mulig og rimelig» også kan tas hensyn til hvilke helsekrav som gjelder for ansettelse i de yrker
skolen utdanner kandidater til.8
NOKUTs veileder til tilbydere av fagskoleutdanning9 gir fagskolene hjelp til å fortolke
tilretteleggingsbestemmelsen i fagskoleloven: «Hvilke særskilte behov det er rimelig og mulig å
tilrettelegge for, vil variere fra fagområde til fagområde. Som en generell regel kan man si at det er
rimelig at studiesituasjonen kan tilrettelegges for studenter med lese- og skrivevansker, syns- og
hørselshemming og rullestolbrukere. Dette forutsetter selvsagt at studentene vil kunne utøve yrket
utdanningen leder til etter endt utdanning.»
I forarbeidene til fagskoleloven peker departementet på at fagskolen har ansvar for at alle
studenter har et godt og inkluderende læringsmiljø av høy kvalitet. Det innebærer blant annet å
sikre at også studenter med for eksempel nedsatt fysisk funksjonsevne eller som har lese- og
skrivevansker, får kvalitetssikrede tilbud og tjenester tilpasset deres behov. Universell utforming er
imidlertid til nytte for hele studentmassen. Alle læresteder skal derfor ha både handlingsplaner for
universell utforming og individuell tilrettelegging for studenter som trenger det.10
Med den utviklingen som skjer i lovbestemmelser på inkluderingsfeltet i fagskolen ser vi et behov
for veiledning overfor fagskolene slik at lovens intensjoner kommer studentene til gode. Det kan
eksempelvis framstå som omfattende for en institusjon å skulle vurdere helsekrav opp mot
ansettelsesmuligheter. Støtte til fagskolene må innebære tiltak som støtter opp under en enhetlig
praksis både ved den enkelt skole og for sektoren som helhet når det gjelder arbeid med studenter
med funksjonsnedsettelser.

2.4.2 Vurdering av tiltak for fagskolesektoren - Ambisjonsnivå
I vår vurdering av hvilke tiltak som bør iverksettes for at fagskolene skal sørge for nødvendig og
lovhjemlet individuell tilrettelegging for studenter med funksjonsnedsettelser, har vi sett på dette
som en prosess som krever langsiktige mål. De foreslåtte tiltak er å betrakte som en utviklingsplan
hvor den enkelte fagskole, myndigheter og støttetjenester må samarbeide for å oppfylle lovgivers
intensjoner. Det er vektlagt at tiltakene ikke skal innebære økonomiske føringer for fagskolene. Det
er viktig å vurdere hvilke konsekvenser en tilbudsstyrt (proaktiv) plikt til tilrettelegging kan ha med
tanke på omfanget og kvaliteten på tilbud og tjenester. Konsekvensen av å iverksette tiltak for å
støtte fagskolene i arbeidet med studenter med ulike funksjonsnedsettelser kan være økt

7

Prop. 81 L (2016-2017) Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven), s. 221
Prop. 47 L (2017-2018) Lov om fagskoleutdanning (fagskoleloven), s. 46.
9
Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning - Om kravene i § 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften. Versjon
1.1, sept. 2016 (https://www.nokut.no/siteassets/fagskole/veiledning_til_tilbydere_av_fagskoleutdanning_2016.pdf)
10
Prop. 47 L (2017-2018) Lov om fagskoleutdanning (fagskoleloven), s. 47.
8

11

etterspørsel etter tilretteleggingstiltak, og dermed potensielt økonomiske konsekvenser for den
enkelte fagskole. På den andre siden er det å etablere et etterspørselsstyrt (reaktivt) tilbud ikke
nødvendigvis bra for hverken fagskole eller student. Det er viktig å erkjenne at fagskolene er på
ulikt sted når det gjelder tilbud og tjenester for studenter med nedsatt funksjonsevne, og at støtte
til fagskolene må tilpasses dette.
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3 Studentundersøkelsen
3.1 Bakgrunnsinformasjon og representativitet
Alle landets fagskoler, med sine om lag 16 700 studenter, ble invitert til å delta. 20 fagskoler meldte
seg på. Disse representerer 9 355 fagskolestudenter, dvs. 56 % av populasjonen.
Datainnsamlingen er gjennomført over en kryptert lenke på Internett av Kantar TNS, med 3
purringer, i perioden 23. oktober – 19. november 2018.
Bruttoutvalget besto av 9210 studenter. Av disse svarte 1397, dvs. en svarandel på 15 %.
Svarandelene varierer mye mellom fagskolene, noe som blant annet skyldes ulikheter i oppfølging
av studentene og informasjon gitt om undersøkelsen. Utsagnskraften styrkes av at utvalget faktisk
utgjør en betydelig andel av hele populasjonen på de deltakende fagskolene, og ikke bare en del av
et bruttoutvalg.
Dataene er vektet til representativitet basert på det faktiske antall studenter per oktober 2018
(DBH) per kjønn på fagskolene som deltok i undersøkelsen.
Det er forskjeller mellom kjønn og fagskoler i resultatene. Med vekteprosedyren er utvalget satt
sammen slik at det gjenspeiler populasjonen på disse dimensjonene.
AOF Haugaland
AOF Hordaland - Sogn og
Fjordane
AOF
Norge
Einar Granum Kunstfagskole
Fagskolen Aldring og helse
Fagskolen i Hordaland
Fagskolen i Kristiansand
Fagskolen i Vestfold
Fagskolen i Østfold
Fagskolen Innlandet
Fagskolen Telemark
Fagskolen Troms
Fagskulen i Sogn og Fjordane
Høyskolen Kristiania
NKI Fagskoler
Stjørdal Fagskole
Sørlandets Fagskole
Treider Fagskoler
Trondheim Fagskole
Fagskolen Rogaland
Total

Ut
527
116
557
131
148
1148
291
147
497
920
524
377
178
740
1014
214
184
493
235
767
9210

Inn
131
18
141
29
48
135
41
17
90
138
56
57
14
77
129
22
62
53
35
104
1397

Svarandel
25
16
25
22
32
12
14
12
18
15
11
15
8
10
13
10
34
11
15
14
15

Gjennom studentundersøkelsen ønsker vi å øke kunnskapsgrunnlaget om hvordan
studiesituasjonen for studenter med funksjonsnedsettelser skiller seg fra opplevelsen til studenter
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uten funksjonsnedsettelser. Foruten behov, kjennskap og bruk av individuell tilrettelegging har vi
kartlagt preferanser for undervisnings- og vurderingsform, samt studieprogresjon og omfang av
inntektsgivende arbeid. Studentundersøkelsen omfatter spørsmål om ensomhet i studiesituasjonen
og kartlegger også symptomplager knyttet til angst/ depresjon gjennom indeksen HSCL-5.
Studenter med funksjonsnedsettelser har fått spørsmål om hvilke former for ekstern støtte de
mottar (NAV/ Lånekassen). Tilfredshet med ulike forhold som fagskolestudent er også kartlagt. For
muligheten til å se svar i sammenheng med Studiebarometeret, er enkelte av delspørsmålene om
tilfredshet hentet derfra. Deltakende fagskoler med minst 30 svar har mulighet for å bestille en
standardisert rapport for egen skole.

3.2 Funksjonsnedsettelser blant fagskolestudentene
37% av studentene rapporterer om en varig funksjonsnedsettelse. Betydningen av
funksjonsnedsettelsen for muligheten til å studere behandles i neste avsnitt.
For å minimere risikoen for overrapportering av funksjonsnedsettelser ble det ikke spurt til
symptomplager her. For å skille psykiske plager og psykiske lidelser ble det gjennom
eksempelteksten tydeliggjort at det her spørres til diagnostiserte tilstander. Det ble ikke gitt noen
hjelpetekst til begrepet ‘varig’.

0

1,9

0

Lese-/skrivevansker

9

4

11

5

Nettbasert

0,8

Nett-/samlinger

Sterkt nedsatt hørsel

Stedbasert

0

Over 50 år

0

40-49 år

0,6

30-39 år

Sterkt nedsatt syn

0

0,2

0

0,2

0

1,1

0

0

0,3 1,3

1,3 0,4 0,9 1,1 0,4 0,7 0,6 0,9

2

0,5 1,3 0,3

12

7

7

10

0,2 0,2

0

5

3,3 3,8

0

2,6 2,6

4

Psykiske lidelser

10

34

4

12

8

7

Autismespekterforstyrr
elser
Muskel/skjelettlidelser
Astma, allergi, eksem

0,5 1,1

0

1,4 0,3

0

0
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0,2 0,4 0,5

1,4 0,7 0,4 1,6 0,7 0,5 1,3 0,3

ADHD

Annen varig
funksjonsnedsettelse
Har ikke varig
funksjonsnedsettelse

Under 30 år

0

Kvinne

0

Mann

ØKADM

0

SSS

LPED

0,2

HSI

HUM

Bevegelseshemming

NHT

Total

Har du noen varig funksjonsnedsettelse/ sykdom/ vanske?

6

11

7

10

9

9

8

0

9

5,2 3,4 3,2 4,3 2,8 2,8 1,3 3,7 2,3 3,3
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13 12

11

5

6

12

5

17

0,4 0,5 0,9 0,5

0

0

0,7

0

0

8

2

11 10

7

13

7

6

11

3

9

11 18

8

7

12

12

17

9

7

10

14 11

11

13 15

7

11

8

14

7

13

9

21

2

9

7

9

7

7

12

9

9

9

8

10

6

9

63

53 71 63

66

61 64

65

59 61

66

62 61

59

70 56

Av de 37 % som oppgir varige funksjonsnedsettelser har 12 prosentpoeng mer enn én
funksjonsnedsettelse. Det er særlig gruppen med mer enn 2 funksjonsnedsettelser (disse utgjør 3 %
av alle fagskolestudenter) som rapporterer om negative konsekvenser i studiesituasjonen som følge
av funksjonsnedsettelse.
Foruten allergier er de største gruppene psykiske lidelser, lese-/ skrivevansker og muskel-/
skjelettlidelser. Svaralternativene var 10 definerte grupper, slik tabellen over viser (med
hjelpetekst/ eksempler på flere av gruppene). Med 10 definerte grupper blir ‘annen varig
funksjonsnedsettelse’ omfattende. Denne gruppen kan eksempelvis omfatte diagnoser knyttet til
hjertesykdom, lungesykdom, kreft, ME, mage- /tarmlidelser med mer.
Studentene på kombinerte nett-/samlingsbaserte studier rapporterer i minst grad om varige
funksjonsnedsettelser. Studentene med denne undervisningsformen har den klart sterkeste
arbeidslivstilknytningen målt ved at 88% har fulltidsarbeid. 34% av studentene på stedbaserte
utdanninger har fulltidsarbeid.

3.2.1 Andre undersøkelser
Det er få undersøkelser som gir informasjon om hvilke funksjonsnedsettelser som gjør seg
gjeldende blant studenter. SHoT 2018 har en annen kategorisering som vanskeliggjør en
sammenligning innenfor alle grupper. Det er likevel verdt å gjøre oppmerksom på at SHoT viser at
3% av UH-studentene har lese-/skrivevansker. SHoT måler både psykiske plager og psykiske lidelser.
Totalt oppgir 16% av studentene i SHoT å ha en psykisk lidelse.
I 2012 gjennomførte Universell en læringsmiljø undersøkelse blant 7 universiteter og høyskoler - til
sammen 25 000 studenter, med en svarprosent på 34. Sett opp mot studentundersøkelsen for
fagskolen, framkommer det at lese-/skrivevansker er nær tre ganger mer utbredt i fagskolen; og
ADHD er dobbelt så vanlig blant fagskolestudenter sammenlignet med undersøkelsen fra
universiteter og høyskoler.
Læringsmiljøundersøkelse 2012 UH

Denne undersøkelsen

Flere svar mulig:

%

Flere svar mulig:

%

Psykiske/emosjonelle plager
Lese-/skrivevansker
Kognitive lidelser (ADHD,Asp.,Tou.)

9
3,5
1,7

Bevegelseshemming
Sterkt svaksynt/blind
Sterkt nedsatt hørsel/døv
Allergi, astma, eksem
Muskel-/skjelettplager
Annen kronisk/langvarig sykdom
Nei, har ikke

0,6
0,7
0,5
17
5
5
67

Psykiske lidelser
Lese-/skrivevansker
ADHD
Autismespekterforstyrrelser
Bevegelseshemming
Sterkt nedsatt syn
Sterkt nedsatt hørsel
Astma, allergi, eksem
Muskel-/skjelettlidelser
Annen varig funksjonsnedsettelse
Har ingen varig funksjonsnedsettelse

10
9
3,3
0,5
0,2
0,6
0,8
12
8
9
63

Begge undersøkelsene viser at de med orienteringsvansker og bevegelses-/forflytningsvansker
utgjør en marginal gruppe, og at de med skjulte funksjonsnedsettelser utgjør majoriteten.
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3.3 Funksjonsnedsettelse og betydning for studier
Hvor mange studenter som har funksjonsnedsettelser, og hvilke funksjonsnedsettelser de har, er i
seg selv relevant når det gjelder å rigge tilbud og tjenester. Funksjonsnedsettelse vil ha ulik
individuell betydning, og i denne sammenhengen er funksjonsnedsettelsens betydning i
studiesituasjonen det primære.
Foruten studentene med flere funksjonsnedsettelser, er det studentene med ADHD, psykiske
lidelser, samt lese-/ skrivevansker som i størst grad oppgir at funksjonsnedsettelsen har en negativ
betydning for studiegjennomføring. Dette er et sentralt moment når det gjelder hvor store
ressurser den enkelte fagskole setter inn på tilretteleggingsarbeidet.
Hvilken betydning har funksjonsnedsettelser/sykdom/vansker for din mulighet til å studere?
Total

3

Lese-/skrivevansker

11
7

49
15

ADHD

4

19

Psykiske lidelser

4

19

Muskel-/skjelettlidelser

4

Astma, allergi, eksem

Stor negativ betydning

18

52
61

5
10

43

5

38

4

60

17
16

3

21

31

Annen varig… 5

4

57

11

2 3

3-4 funksj.nedsettelser

34

52
19

Negativ betydning

23
43

Litt negativ betydning

3

15
Ingen negativ betydning

4
6
Vet ikke

Totalt sier 37 % av fagskolestudentene at de har funksjonsnedsettelse. At 14 % av disse sier det har
klar negativ betydning for muligheten til å studere betyr at 5 % - eller hver 20. fagskolestudent opplever klar negativ betydning av funksjonsnedsettelser for muligheten til å studere.
I tillegg sier halvparten av studentene med varige funksjonsnedsettelser at funksjonsnedsettelsen
har noe negativ betydning for muligheten til å studere. Det vil da si at 23% av alle fagskolestudenter
opplever negativ betydning av funksjonsnedsettelse for muligheten til å studere.
Eurostudent 2018-undersøkelsen kartlegger også betydning av funksjonsnedsettelse for studier. På
en skala fra 1 (severly limited) til 5 (not limited at all) rapporterer 4,4% norske UH-studenter 1
(severly limited), og 15,8 % svarer kategori 2.11

11

Eurostudent database; http://database.eurostudent.eu/#topic=impair_limit_study5&countries=%5B%22NO%22%5D
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3.4 Funksjonsnedsettelse og behov for tilrettelegging
Individuell tilrettelegging er støtte for studenter som har en funksjonsnedsettelse.
Funksjonsnedsettelsen kan være av fysisk, psykisk og kognitiv art. Det er ikke definert krav til
varighet eller alvorlighetsgrad, men det forutsettes at den nedsatte funksjonsevnen ikke er
forbigående. Har du behov for individuell tilrettelegging i studiene?
Base: ‘de som har varige funksjonsnedsettelser’.
Total

12

Lese-/skrivevansker

64
21

45

ADHD
13

Muskel-/skjelettlidelser

2 funksj.snedsettelser
3-4 funksj.nedsettelser

43
47

27
40

17

57

4

Annen varig…
1 funksjonsnedsettelse

34

29

Psykiske lidelser
Astma, allergi, eksem

24

26

80

16

20

62

6

18

72

22

23

50

28

Ja

27

36

Nei

36

Vet ikke

12 % av fagskolestudentene med varige funksjonsnedsettelser gir uttrykk for at de har behov for
individuell tilrettelegging i studiene. Denne andelen er høyest blant studenter med ADHD og de
som har flere funksjonsnedsettelser.
At 12 % av studentene med funksjonsnedsettelser oppgir tilretteleggingsbehov; betyr at 4 -5 % av
fagskolestudentene gir klart uttrykk for slike behov. ¼ av studentene med varig
funksjonsnedsettelse svarer ‘vet ikke’ på spørsmålet. Dette utgjør om lag 9 % av alle studentene.
Etter at de med funksjonsnedsettelser har blitt presentert for konkrete tilretteleggingstiltak utgjør
andelen som sier de har behov for konkrete tilretteleggingstiltak 11 % av studentene totalt sett.
Dette er en indikasjon på at etterspørsel etter individuell tilrettelegging øker når
informasjonsgrunnlaget øker.

3.5 Individuell tilrettelegging
For å kunne vite mer om hvilke forventninger studentene har til fagskolene, samt få vite mer om
nåsituasjonen for tilretteleggingsarbeidet i fagskolen har vi undersøkt målgruppas behov for
individuell tilrettelegging – kjennskap til fagskolens tilretteleggingstiltak – og bruk av individuelle
tilretteleggingstiltak.
I spørreskjemaet listet vi opp 16 former for individuell tilrettelegging som er de mest vanlige tiltak
gitt i UH. Tiltakene knytter seg til lærested, undervisning, læremidler og eksamen.
Utvidet tid på eksamen er det vanligste tiltaket, og dermed mest kjent. ‘Tilrettelagt eksamen’ er
med som egen kategori for å synliggjøre andre behov i eksamenssituasjonen. Studentene kan her
ha tenkt på pc på eksamen, alternativ vurderingsform, spesialstol, anonym dysleksiattest, opplest
oppgavetekst mv.
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Tilretteleggingen i studiesituasjonen utenom eksamen utgjør størstedelen av disse vanligste
tiltakene. Selv om undersøkelsen viser et betydelig underforbruk av eksamenstilrettelegging utfra
tilkjennegitt behov blant studentene, og det i seg seg selv må gis oppmerksomhet; så vi det som
sentralt å undersøke tilretteleggingen i den daglige studiesituasjonen – ikke bare den
unntakssituasjon som eksamen representerer.

3.5.1 Behov for tilretteleggingstiltak
Når det gjelder individuell tilrettelegging, hvilke av disse tiltakene mener du kan være til hjelp for
deg?
Base: ‘de som har varige funksjonsnedsettelser og som mener de har behov for individuell tilrettelegging, eller som ikke
vet om de har slike behov’.

Total
N=196

Til retteleggings- Vet ikke
behov
N=61
N=135

Lese/skrive- ADHD
vansker
N=66
N=29

Psykiske Muskel- Astma, Annen
lidelser /skjelett allergi, varig
eksem
N=74
N=54
N=37
N=62

Ekstra tid på eksamen

44

57

38

66

52

33

38

27

42

Fleksibilitet mht. oppmøte og/el.
innlev.frister
Tilrettelagt eksamen

30

34

28

21

31

40

35

32

40

23

48

10

42

34

21

27

15

25

Ekstra oppfølging fra ansatte

22

31

17

25

25

30

14

24

19

Pensum i elektronisk format eller
lydbok
Digitale hjelpemidler for
lesing/skriving
Notathjelp eller lydopptak av
undervisning
Eget/mindre rom på eksamen

20

28

15

29

23

20

19

14

27

19

24

16

37

16

12

18

16

17

16

19

14

29

10

13

9

16

15

15

20

12

17

16

11

16

11

23

Hvilerom på skolen

10

13

8

1

21

20

6

18

13

Assistent/mentor

8

8

9

11

19

10

5

4

2

Tilrettelagt praksisperiode

7

8

6

2

8

6

11

9

10

Tilrettelagt leseplass på skolen

6

7

6

5

14

10

10

6

3

Redusert studieprogresjon

6

12

2

10

6

5

7

5

3

Teleslynge/teknisk utstyr for å
forsterke lyd
Tegnspråktolk

1

0

1

0

0

0

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Skrivetolk

0

1

0

1

0

0

2

0

0

13

0

19

10

5

17

9

10

5

3

1

4

1

4

2

5

4

5

Vet ikke
Ingen av disse
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Basen for dette spørsmålet utgjør i overkant av 13 % av alle fagskolestudentene. Tabellen er sortert
synkende etter andelen som mener at tiltaket kan være til hjelp for dem.
Etter utvidet tid på eksamen er det ‘fleksibilitet med hensyn til oppmøte og/eller innleveringsfrister’
som vurderes mest relevante tiltaket. For gruppen med psykiske lidelser er en slik fleksibilitet det
mest etterspurte tiltaket.
Studenter med psykiske lidelser er også den gruppen som i størst grad etterspør ‘ekstra oppfølging
fra ansatte’. ‘Ekstra oppfølging fra ansatte’ er ikke konkretisert til om det vil være faglig oppfølging
fra lærer eller støtte-/veiledningssamtaler fra rådgiver/studieadministrasjonen. I UH kan også slik
mellommenneskelig støtte ta form av ulike «mestringskurs» eller fasiliterte grupper knyttet til
fellesvansker med sikte på å styrke studiegjennomføring.
Naturlig nok etterspør studenter med lese-/skrivevansker både ‘digitale hjelpemidler for lesing og
skriving’, ‘notathjelp eller lydopptak av undervisning’, samt ‘pensum i elektronisk format eller
lydbok’. ‘Pensum i elektronisk format eller lydbok’ er også hyppig etterspurt av andre grupper med
funksjonsnedsettelser. Noen vil nok ha tenkt på pensum også som undervisningsmateriell framstilt
av lærer. I møter med studentene fortelles det om svært ulik praksis når det gjelder bruk av
læringsplattform, og når/hvordan presentasjonen/undervisningsmateriell gjøres tilgjengelig for
studentene. Både studenter med konsentrasjonsvansker (f.eks ADHD/psykiske lidelser) og de med
lese-/skrivevansker har nytte av å kunne lese gjennom pensum i forkant av undervisningen.
Som oversikten viser, er det ikke ett tiltak som etterspørres av én gruppe, men at skolene kan tilby
en rekke ulike tiltak tilpasset den enkeltes situasjon. Det å kunne ta opp sin individuelle situasjon
med kompetent kontaktperson kan ses som et naturlig utgangspunkt for å avklare videre
tilretteleggingsbehov og –muligheter.

3.5.2 Kjennskap til tilretteleggingstiltak
Hvilke muligheter for individuell tilrettelegging kjenner du til at din skole kan tilby?
Base: ‘de som har varige funksjonsnedsettelser og som mener de har behov for individuell tilrettelegging, eller som ikke
vet om de har slike behov, og som nevner aktuelle tiltak som kan være til hjelp for dem’.
TilretteLeseleggings- Vet ikke /skrive ADHD
behov
N=161 N=60
N=101 N=60 N=26
Total

Psykiske Muskel- Astma, Annen
lidelser /skjelett allergi, varig
eksem
N=59
N=44
N=31
N=54

Ekstra tid på eksamen

37

45

32

51

24

17

32

36

39

Tilrettelagt eksamen

17

22

13

17

6

17

28

19

21

Fleksibilitet mht. oppmøte og/eller
innlev.frister
Eget/mindre rom på eksamen

11

12

10

7

11

16

9

26

11

8

9

8

11

0

8

8

7

9

Ekstra oppfølging fra ansatte

8

6

9

9

2

11

9

9

3

Pensum i elektronisk format eller
lydbok

7

9

6

4

4

6

6

11

12
19

Digitale hjelpemidler for
lesing/skriving
Tilrettelagt leseplass på skolen

7

6

7

8

8

8

5

7

4

6

6

5

8

3

9

4

13

5

Notathjelp eller lydopptak av
undervisning
Redusert studieprogresjon

5

4

6

9

0

10

4

2

4

3

4

3

2

0

5

2

10

1

Hvilerom på skolen

2

2

3

0

2

3

0

7

2

Tilrettelagt praksisperiode

2

3

1

1

1

2

3

2

5

Teleslynge/teknisk utstyr for å
forsterke lyd
Tegnspråktolk

1

3

0

0

6

0

4

2

1

1

1

1

0

3

0

0

2

1

Skrivetolk

1

2

0

0

4

0

0

0

2

Assistent/mentor

0

1

0

0

0

1

1

0

1

Ingen av disse

3

5

2

3

0

8

1

3

5

Skolen har ikke tilbud om
tilrettelegging
Vet ikke

4

8

2

6

6

2

3

0

6

40

25

50

29

53

50

49

38

34

Basen for dette spørsmålet utgjør 11-12 % av alle fagskolestudentene (uvektet N=161). 4 av 10
kjenner til muligheten for ekstra tid på eksamen ved sin skole. En like stor andel – 4 av 10 – vet ikke
hvilke tilretteleggingsmuligheter skolen sin kan tilby.
‘Kjennskap’ i denne sammenheng kan bety at skolen ikke tilbyr det aktuelle tilretteleggingstiltaket,
men lav kjennskap kan også indikere at informasjonen ikke har nådd studentene.
37% av studentene med lese- /skrivevansker mener digitale hjelpemidler ville vært til hjelp. I tillegg
vet 10% av denne gruppen ikke hvilken tilrettelegging de kan ha bruk for. Bare 8% av de med lese/skrivevansker kjenner til at sin skole kan bistå med digitale hjelpemidler.
40% av både de med psykiske lidelser og de med andre varige funksjonsnedsettelser uttrykker
behov for fleksibilitet mht. frister, men bare hhv. 16% og 11% av disse gruppene kjenner til dette
som en mulighet ved sin skole.
Det er interessant å se hvor mange av fagskolestudentene i undersøkelsen som ikke kjenner til om
skolen tilbyr tilrettelegging eller ikke, samt at det tilbudet studenten faktisk kjenner til primært
omhandler eksamenstilrettelegging. Her er det paralleller til UH-sektoren, hvor det meste av
tilretteleggingen studenten kjenner til omhandler avsluttende eksamen. Tilbud om tilrettelegging
knyttet til hhv. undervisning og læremidler er mindre synlig for studentene. Her er det potensial for
forbedring både ved fagskoler, universiteter og høyskoler.
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3.5.3 Bruk av tilretteleggingstiltak
Hva slags individuell tilrettelegging får du – eller har fått på fagskolen?
Base: ‘de som har varige funksjonsnedsettelser og som mener de har behov for spesifisert individuell tilrettelegging,
eller som ikke vet om de har slike behov’.
Til retteLeseleggings- Vet ikke /skrive ADHD
Total
behov
N=187 N=60
N=127 N=65 N=28
Ekstra tid på eksamen

Psykiske Muskel- Astma, Annen
lidelser /skjelett allergi, varig
eksem
N=72
N=51
N=35 N=57

13

24

7

28

10

4

5

5

17

Fleksibilitet mht. oppmøte og/el.
innlev.frister
Digitale hjelpemidler for
lesing/skriving
Tilrettelagt eksamen

9

8

10

2

7

13

8

15

16

5

7

4

2

5

2

4

5

7

4

8

3

5

9

4

5

2

3

Eget/mindre rom på eksamen

3

4

2

4

4

1

0

0

2

Ekstra oppfølging fra ansatte

3

2

3

3

0

1

2

6

3

Tilrettelagt leseplass på skolen

1

0

1

2

0

2

0

0

0

Notathjelp eller lydopptak av
undervisning
Pensum i elektronisk format eller
lydbok
Redusert studieprogresjon

1

3

0

0

4

0

0

2

3

1

1

1

0

0

2

0

2

0

1

1

1

2

0

2

1

0

1

Tilrettelagt praksisperiode

1

1

2

2

0

2

2

0

2

Hvilerom på skolen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Teleslynge/teknisk utstyr for å
forsterke lyd
Tegnspråktolk

0

1

0

0

0

0

0

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Skrivetolk

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Assistent/mentor

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43

42

43

41

47

52

49

40

30

7

7

7

5

0

3

6

14

12

19

7

26

18

21

22

21

15

15

Ingen av disse
Skolen har ikke tilbud om
tilrettelegging
Vet ikke

Basen for dette spørsmålet utgjør 13 % av alle fagskolestudentene (uvektet N=187). 7 av 10 i denne
gruppen sier at de ikke bruker noen tilretteleggingstiltak, at skolen ikke har slike tilbud, eller svarer
‘vet ikke’ på spørsmålet.
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Gruppen ‘de som har varige funksjonsnedsettelser og som mener de har behov for individuell
tilrettelegging, eller som ikke vet om de har slike behov’ (N=196) utgjør 14% av alle studentene. Her
sier 20% at pensum i elektronisk format/ lydbok ville vært til hjelp. Det tilsvarer 2,8% av alle
studentene. De som faktisk har benyttet tiltaket ‘pensum i elektronisk format/ lydbok’ utgjør 0,1%
av alle studentene. Tilgangen til studielitteratur som lydbok avhenger primært av produksjonsrett i
Norges lyd- og blindeskriftsbibliotek (NLB). Antallet personer med produksjonsrett ved NLB har de
siste 10 år ligget stabilt på omkring 65 personer. Personer med nedsatt leseevne kan bli lånere. I
2017 registrerte NLB 1005 nye studentlånere. Sverige har 6592 studenter med produksjonsrett;
tilsvarende omtrent 1,5% av studentmassen (2016). Sverige har ingen formelle krav til å få
produksjonsrett.

3.6 Oppsummering studentundersøkelsen
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Undersøkelsen omfatter 20 fagskoler, der studentene i populasjonen representerer 56 % av
alle landets fagskoler. Naturvitenskap, håndverksfag og tekniske fag (NHT) er noe
overrepresentert i fagskoleutvalget. Fagskolestudenter under 30 år er underrepresentert i
utvalget sammenlignet med aldersfordelingen på alle fagskoler.
I underkant av 4 av 10 fagskolestudenter sier at de har minst 1 varig
funksjonsnedsettelse/sykdom/vanske. Den overordnede sammenhengen mellom dette og
hhv. kjønn og alder er i utgangspunktet liten.
Om lag hver 10. student sier at de har hhv. a) astma, allergi, eksem, b) psykiske lidelser, c)
lese-/skrivevansker, d) muskel/skjelettlidelser, og d) «annen varig funksjonsnedsettelse».
Under 4 av 10 blant de som oppgir psykiske lidelser mener at disse er alvorlige.
14 % av alle med varig funksjonsnedsettelse sier at det har klar negativ betydning for
muligheten til å studere. Det betyr at 5 %, eller hver 20. fagskolestudent, opplever klar
negativ betydning av funksjonsnedsettelser for muligheten til å studere.
Av de 37 % som oppgir varige funksjonsnedsettelser så har 12 prosentpoeng flere
funksjonsnedsettelser. Det er særlig gruppen med mer enn 2 funksjonsnedsettelser (disse
utgjør 3 % av alle fagskolestudenter) som rapporterer om negative konsekvenser i
studiesituasjonen av dette.
1 av 5 rapporterer betydelige eller store symptomplager på angst og depresjon. Om lag 8 %
av alle fagskolestudentene sier at slike symptomplager har klar negativ betydning for å
gjennomføre studiet.
Etter at de med funksjonsnedsettelse har blitt presentert for konkrete tilretteleggingstiltak
er det 11 % av fagskolestudentenesom sier at de har behov for dette.
Det er 6 % av studentene som kjenner til minst ett slikt tiltak, og 4 % av studentene som
faktisk har brukt et slikt.
17 % av fagskolestudentene er generelt sett misfornøyde eller lite fornøyde med livet som
fagskolestudent, mens 6 av 10 er meget fornøyde og 1/3 ganske fornøyde.
Det er en positiv sammenheng mellom vurdering av egen helse og trivsel med livet som
fagskolestudent totalt sett.
Studenter med store psykiske symptomplager, og de som ofte føler seg ensomme, trives i
minst grad med livet som fagskolestudent.

Oppsummering: behov, kjennskap og bruk av individuell tilrettelegging (%), etter fagområde
Base: ‘alle studentene’.

47
37

37
11

15
6 4

Total

4 3

HUM

9

16
2 0

LPED

Har varig funksjonsnedsettelse
Kjennskap til konkret tilrettelegging

40

35

29
9

3

ØKADM

10

6 5

NHT

36
10

4 2

HSI

8 6
3

SSS

Behov for konkret tilrettelegging
Bruk av konkret tilrettelegging

3.7 Møter med fagskolene
Så langt har Universell gjennomført lærestedsbesøk ved 12 fagskoler. I møter med fagskolenes
ledelse og studenttillitsvalgte har det gjennom semistruktrurerte intervjuguider vært søkt å bruke
en kvalitativ tilnærming for å få kunnskap om hvordan det jobbes med inkluderende læringsmiljø
ved den enkelte skole og samtidig bidra til at temaet tilrettelegging for studenter med
funksjonsnedsettelser får en plass på dagsordenen. Vi har også presentert temaet tilrettelegging for
studenter med funksjonsnedsettelser på ONFs landsmøte, samt på samling for fagskolene i
Trøndelag.
I møte med skolene har vi bevisst fokusert på individuell tilrettelegging. I forarbeidene til gjeldende
fagskolelov (Prop. 47L (2017-2018)) pekes det på at alle fagskoler skal ha handlingsplaner for
universell utforming og individuell tilrettelegging for studenter som trenger det. Vi vil påpeke at
universell utforming er et virkemiddel for inkludering i høyere utdanning, som samtidig kommer
alle studenter til gode. Vi ser universell utforming som hovedstrategi for utformingen av et
inkluderende læringsmiljø. Universelt utformede løsninger må være det bærende prinsipp, og når
universell utforming ikke er mulig eller tilstrekkelig, bør individuelle løsninger tre inn. Tilrettelegging
kan skje gjennom generelle tiltak for hele studentgruppen (universell utforming). Bevissthet om å
finne løsninger som reduserer behovet for individuell tilrettelegging kan utvikles gjennom i første
rekke fokusere på hva som er nødvendig individuell tilrettelegging.
Fagskolene har sørget for å ivareta hensynet til den mest vanlige individuelle
tilretteleggingsformen; tilrettelagt eksamen. Dette er nedfelt i skolenes studieforskrift og
søknadsprosessen inntatt i kvalitetssystem. Det forutsettes dermed at vedtak om tilrettelagt
eksamen fattes som et enkeltvedtak. Likevel viser vår undersøkelse at det er et betydelig avvik
mellom behov, kjennskap og bruk også av det mest vanlige tilretteleggingstiltaket.
Det rapporteres videre både fra ledelse og studenttillitsvalgte at ansvaret for å legge til rette for
studenter med særskilte behov ikke alltid er knyttet til en fast kontaktperson. Tilrettelegging i
studiesituasjonen, utenom eksamen, synes forekomme mindre systematisk. Det er åpenbart at mye
fornuftig tilrettelegging i studiet skjer ved hjelp av både faglærer og administrasjonen, men
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informasjon om hvem som er kontaktperson og hvilke tiltak som kan ligge under individuell
tilrettelegging, er i liten grad er åpent tilgjengelig for studentene. Informasjon om dette er sjelden
tilgjengelig på fagskolenes nettsider, og det vises gjerne til at informasjon er gitt ved skolestart.

4 Vurdering – tiltak i lys av problemstillingene
4.1 Kontaktperson for studenter med funksjonsnedsettelser
Den mellommenneskelige støtten som studentene uttrykker behov for gjennom høy rangering av
‘fleksibilitet med hensyn til oppmøte og/eller innleveringsfrister’ og ‘ekstra oppfølging fra ansatte’
peker mot behov for å ha en fast kontaktperson for studenter med funksjonsnedsettelser ved
skolen.
Rent praktisk vil et godt prinsipp for å få på plass avtaler om fleksibilitet med hensyn til oppmøte
og/eller innleveringsfrister være å løse saken på lavest mulig nivå ved at studenten avtaler dette
direkte med faglærer. På den annen side vil det bety at ansvaret for å få på plass tilretteleggingen
blir studentens ansvar. Å skulle legge fram sitt anliggende til lærer etter lærer hever også terskelen
for å etterspørre slik tilrettelegging. Hvis slik fleksibilitet skal vurderes av hver enkelt lærer i hvert
enkelt tilfelle, åpner det i tillegg veien for forskjellsbehandling og/eller uklar saksgang.
Siden universiteter og høyskoler i 1999 ble pålagt både å utpeke fast kontaktperson og ha
handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelser, uttrykker lærestedene at tilrettelegging har
bevegd seg fra å omhandle synlige funksjonsnedsettelser til mer skjulte funksjonsnedsettelser.12 Et
økende mangfold i studentpopulasjonen stiller nye og andre krav til institusjonene når det gjelder
støttetjenester. Det er viktig å merke seg at kontaktpersonens oppgaver i en tidlig fase var å ha
kunnskap om tema som mangfold og funksjonsnedsettelse, og en oversikt over hvilke tilbud og
tjenester studentene kan benytte seg av ved institusjonen og i støtteapparatet utenfor. Med tiden
har slike tjenester endret seg til å være rene spesialveiledningstjenester (ved noen læresteder) og/
eller koordinerende tjenester for alt arbeid for tilrettelegging ved institusjonene med et
desentralisert ansvar for praktisk veiledning og gjennomføring av tiltak. Her gjelder det å finne
gjennomførbare løsninger basert på fagskolenes egenart.
For søkere av fagområdegodkjenning heter det i fagskoletilsynsforskriftens §4-4 (1) a) at fagskolen
skal ha velfungerende studieadministrative tjenester og god informasjon til studentene13. I
merknad til denne bestemmelsen framgår det at «Fagskolens tjenester skal omfatte
studieveiledning og eventuelt yrkesveiledning». Hva som forstås med studieveiledning vil nok i
fagskolen (som i UH) forstås ulikt. Imidlertid ligner kravet i fagskoletilsynsforskriften på innrettingen
i UH hvor karriereveiledning er et tilbud en kan ha. Skal det sikres likeverdige rettigheter for alle
studenter i høyere utdanning anser vi at krav om å utpeke en kontaktperson for tilrettelegging for

12

NIFU-rapport 47/2010, Tilretteleggingsutfordringer i høyere utdanning før og nå, s. 36
(https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/279645/NIFUrapport2010-47.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
13
Akkreditering av fagområde, Veiledning for fagskoler som søker fagområdeakkreditering, Versjon av 16. august 2018
(https://www.nokut.no/siteassets/fagskole/akkreditering_fagomrade_veiledning_for_sokere_160818.pdf)
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studenter med funksjonsnedsettelser bør på plass også for fagskolen - ikke bare som et krav om
studieveiledning for de fagskoler som søker fagområdegodkjenning.
I NOKUTs veileder til tilbydere av fagskoleutdanning gjøres det eksplisitt at det i søknad om
godkjenning av fagskoleutdanning skal opplyses hvem som ansvaret for tilrettelegging: «I søknaden
skal det beskrives hvem som har ansvaret for å legge studiesituasjonen til rette for studenter med
særskilte behov»14. Fagskolene skal sånn sett ha et bevisst forhold til ansvaret, selv om dette
praktiseres ulikt. Noen steder er det rektor som behandler søknader om tilrettelegging, andre
steder er det avdelingsleder som har ansvar for tilpasset opplæring, eller det er studiekoordinator
eller kontaktlærer som er den studentene kan drøfte behov for tilrettelegging med. Noen fagskoler
gjennomfører individuelle samtaler ved semesterstart for alle studenter, og individuell
tilrettelegging er da et tema.
En innvending mot formalisering av en slik rolle kan være at en liten skole kjenner sine studenter;
har tett dialog; at det ikke er noe behov. Å synliggjøre tilrettelegging som et ansvarsområde ses
som et tiltak for å skape en mer enhetlig praksis i tilretteleggingsarbeidet ved den enkelte skole og
dermed legge til rette bedre ivaretakelse av studentenes rettigheter. En fast kontaktperson for
tilretteleggingsspørsmål ses også som et tiltak som bedre muliggjør kompetansebygging på tvers av
skoler ved at tilretteleggingskontaktene kan tilbys møteplasser og arenaer for erfaringsutveksling
og utvikling.

4.1.1 Målrettet informasjon om tilrettelegging
Hvilke muligheter for individuell tilrettelegging kjenner du til at din skole kan tilby?
Base: ‘de som har varige funksjonsnedsettelser og som mener de har behov for individuell tilrettelegging, eller som ikke
vet om de har slike behov, og som nevner aktuelle tiltak som kan være til hjelp for dem’:
Ekstra tid på eksamen
Tilrettelagt eksamen
Fleksibilitet mht. oppmøte og/eller innleveringsfrister
Eget/mindre rom på eksamen
Ekstra oppfølging fra ansatte
Pensum i elektronisk format eller lydbok
Digitale hjelpemidler for lesing/skriving
Tilrettelagt leseplass på skolen
Notathjelp eller lydopptak av undervisning
Redusert studieprogresjon
Hvilerom på skolen
Tilrettelagt praksisperiode
Teleslynge/teknisk utstyr for å forsterke lyd
Tegnspråktolk
Skrivetolk
Assistent/mentor
Ingen av disse
Skolen har ikke tilbud om tilrettelegging
Vet ikke

37
17
11
8
8
7
7
6
5
3
2
2
1
1
1
0
3
4
40

14

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning, versjon sept. 2016
(https://www.nokut.no/siteassets/fagskole/veiledning_til_tilbydere_av_fagskoleutdanning_2016.pdf)
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Studentene gir i undersøkelsen uttrykk for manglende kjennskap til tilbud om tilrettelegging. Når en
snevrer inn målgruppa for individuell tilrettelegging til de som har en varig funksjonsnedsettelse og
har et erkjent tilretteleggingsbehov, eller er usikker på sitt tilretteleggingsbehov – samt nevner
tilretteleggingstiltak de mener kan være til hjelp for dem; utgjør dette 11-12% av alle
fagskolestudenter. Når 40% av disse ikke kjenner til hvilke tilretteleggingsmuligheter som finnes ved
sin skole viser det et betydelig informasjonsunderskudd. (Ref. ovenstående tabell).
For å få på plass tilretteleggingstiltak fra studiestart bør informasjon om tilretteleggingsmuligheter
kommuniseres tidlig. God informasjon om rettigheter, tjenester og tilbud vil bidra til å gjøre
fagskoleutdanning tilgjengelig for flere. Både den direkte studentkontakten og fagskolens
informasjonsarbeid rettet mot målgruppen ligger naturlig innenfor arbeidsområdet til en
kontaktperson for studenter med funksjonsnedsettelser.
Kandidatundersøkelsen for fagskolen (NTNU Samfunnsforskning, 2017) viser at den klart viktigste
kilden til kjennskap om det aktuelle studiet var internett/hjemmeside. 46% prosent sier det var slik
de fikk informasjon om fagskoleutdanningen de begynte på.15 Når dette kan sies å være fagskolenes
viktigste rekrutteringskanal, er det åpenbart at informasjon rettet mot studenter med
funksjonsnedsettelser også må på plass her.
Å se arbeidet med studenter med funksjonsnedsettelser i sammenheng med både
studentrekruttering og frafall kan bidra til synliggjøring av gevinster av et styrket
informasjonsarbeid mot målgruppen.

4.2 Handlingsplan
Studentundersøkelsen gir status for fagskolenes individuelle tilrettelegging for studenter med
funksjonsnedsettelser. Individuell tilrettelegging er virkemiddelet når inkludering i de ordinære
løsningene ikke er tilstrekkelig eller mulig. Som det framgår i forarbeidene til fagskoleloven er det
klart formulert at også fagskolene skal utforme handlingsplaner på dette feltet:
Alle læresteder skal derfor ha både handlingsplaner for universell utforming og individuell
tilrettelegging for studenter som trenger det16.
Skal studenter i UH og fagskole sikres likeverdige rettigheter vil fagskolenes planarbeid på dette
området være et viktig virkemiddel. På institusjonsnivå vil utarbeiding av en slik handlingsplan
kunne bidra til å tydeliggjøre det operasjonelle ansvaret innen arbeidsområdet, med en
konkretisering av berørte enheters roller og oppgaver.
Handlingsplanen bør forankres lokalt og gjenspeile de utfordringer studentene rapporterer om i
henvendelser til institusjonen, samt barrierer og behov som også studentundersøkelsen i dette
prosjektet har sett nærmere på. For eksempel tilsier den usikkerheten omkring eget
tilretteleggingsbehov studentene med funksjonsnedsettelser rapporterer om, at en

15

Fagskolekandidatene En undersøkelse blant fagskolestudenter uteksaminert i 2015, NTNU Samfunnsforskning, s. 71
(https://samforsk.no/Publikasjoner/2017/Fagskoleutdanning_rapport_NTNU_SAMFUNNSFORSKNING.pdf)
16
Prop. 47 L (2017-2018) Lov om fagskoleutdanning (fagskoleloven), s. 47.
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informasjonsplan rettet mot studenter med funksjonsnedsettelser gjerne kan være et konkret tiltak
i den enkelte fagskoles handlingsplan for universell utforming og individuell tilrettelegging.
Universitets- og høyskolesektoren har lang erfaring med bruk av handlingsplaner som verktøy for
inkludering, tilrettelegging og universell utforming. Også her er det store institusjonelle forskjeller,
og desentraliserte aktiviteter ned på fakultet og instituttnivå. Mye kan være overførbart til
planarbeid i fagskolesektoren.

4.3 Studentorganets rolle i læringsmiljøarbeidet
Mange korte utdanninger og deltidsstuderende voksne kan bety trange kår for studentdemokratiet.
En praktisk ordning for å sikre kontinuiteten i studentorganet flere steder, er å rekruttere
førsteårsstudent fra 2-årig utdanning til nestledervervet før denne overtar ledervervet påfølgende
år.
Institusjonenes ansvar for et godt og inkluderende læringsmiljø av høy kvalitet for alle studenter er
en del av institusjonens arbeid med studiekvalitet. Det heter i fagskolelovens §15 at styret i
samarbeid med studentorganet skal legge forholdene til rette for et godt og inkluderende
læringsmiljø. Det er derfor naturlig at studentorganet involveres i planarbeid knyttet til
læringsmiljø. I NOKUTs veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning heter det at det er opp til hver
enkelt fagskole å avgjøre hvordan samarbeidet med studentorganet skal foregå. 17 Det understrekes
samme sted at for at studentorganet skal fylle fagskolelovens intensjon, er det viktig med en god
kommunikasjon mellom studentorganet og ledelsen. For fagskoler med fagområdegodkjenning er
det ikke minst et krav om dokumentasjon av resultater av samarbeid med studentorganet.
Oppfølging av tiltak i handlingsplanen kan bidra til å konkretisere institusjonens læringsmiljøarbeid i
samarbeid med studentene uten at det dermed foreslås innført et lovbestemt læringsmiljøutvalg.

4.4 Kartlegge individuelle tilretteleggingsbehov
12 % av studentene med funksjonsnedsettelser oppgir tilretteleggingsbehov; tilsvarende 4 -5 % av
alle studentene. ¼ av studentene med varig funksjonsnedsettelse svarer ‘vet ikke’ på spørsmålet.
Dette utgjør om lag 9 % av alle studentene. Etter at de med funksjonsnedsettelser har blitt
presentert for konkrete tilretteleggingstiltak utgjør andelen som sier de har behov for konkrete
tilretteleggingstiltak 11 % av studentene totalt sett.
Tilgang til kompetent bistand gjennom en tilretteleggingskontakt, samt styrket informasjonsarbeid
omkring tilretteleggingsmuligheter ses som relevante tiltak. Imidlertid kan spesifikke grupper ha et
særskilt bistandsbehov som følge av funksjonsnedsettelsens konsekvenser for studiegjennomføring.
Den høye andelen med lese- og skrivevansker sammenholdt med den store negative betydningen
disse utfordringene rapporteres å ha for studiegjennomføring, bør gjøre dette til en prioritert
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målgruppe for fagskolene både når det gjelder å kartlegge behov og å tilby tilretteleggingstiltak. Det
må her skilles mellom sakkyndig utredning og kartlegging/screening. Vi kan ikke ta stilling til
kompetansekrav hos utreder ved slik kartlegging, men som en mulig tilnærming finnes det
eksempel på fagskoler hvor det er lærer i kommunikasjonsfag (ikke rådgiver eller PP-rådgiver) som
står for kartleggingen.
De tilretteleggingstiltak studentene med lese- /skrivevansker særlig etterspør, foruten ekstra tid på
eksamen, er: ytterligere tilrettelegging på eksamen, digitale hjelpemidler for lesing/skriving,
pensum i elektronisk format eller lydbok, samt notathjelp eller lydopptak av undervisning.
I denne sammenheng bør Fagskolen Innlandet trekkes fram som en foregangsskole. Gjennom sitt
lese-/ og skriveprosjekt gir de ved skolestart informasjon om skolens tilbud til studenter med leseog skrivevansker til alle nye studenter, og alle som ønsker skal få kartlagt sine lese- og
skriveferdigheter, skal få gjort dette senest 1 måned etter skolestart. Nær 200 studenter kartlegges
ved oppstart av studieåret, og omkring 25% av disse får tilrettelegging/oppfølging som følge av
kartleggingen. Også andre fagskoler tilbyr kartlegging av lese-/ skrivevansker om enn i mindre
omfang. Det fortelles at studenter er opptatt av om «dette vil stå noe sted», og om innvilget
tilrettelegging vil bli synlig for noen. Å informere åpent og allment om skolens kartlegging og tiltak
kan bidra til å fjerne stigma.

4.5 Pensum i elektronisk format eller lydbok
Tilrettelegging som e-bok og lydbok med talesyntese kan gjøres slik at det dekker de fleste behov.
Det innebærer relativt lave kostnader per bok. Lydbøker produsert med talesyntese inneholder i
tillegg til lydversjon av boken også den trykte teksten. Lyd og tekst er synkronisert. Fordelen med
dette formatet er kort produksjonstid, og lave produksjonskostnader, i tillegg til at studentene får
tilgang til både teksten og lyden. Ettersom teksten er tilgjengelig, kan de som har behov forstørre
den eller bruke andre hjelpemidler (slik som egen talesyntese). Ulempene med dette formatet er
først og fremst at talesyntese er dårlig egnet til produksjon av studielitteratur med utstrakt bruk av
tabeller og grafer.
Rapporten Bedre tilgang til studielitteratur (2017)18 ble på oppdrag av Kunnskapsdepartementet og
Kulturdepartementet utarbeidet av Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) og Universell. Det
hadde til da ikke vært noen studenter fra fagskolen med produksjonsrett. Selv om det er en
betydelig andel studenter med lese- og skrivevansker/ dysleksi i fagskolen, er det på grunn av
manglende fagskolestudenter med produksjonsrett, få relevante pensumbøker for fagskolen til
utlån hos NLB. Flere av fagskolene vil ikke ha ressurser som tilsvarer UH-bibliotek, og det er i dag
heller ingen tilretteleggingstjenester på fagskolene. Rapporten peker på at det er behov for å gjøre
et eget arbeid om hvordan samarbeidet mellom fagskolene og NLB best skal utformes.
Behovet for styrking av samarbeid mellom fagskolene og NLB underbygges av funn i
studentundersøkelsen, hvor av de 16 tilretteleggingstiltakene vi spør om, er det kun ekstra tid på
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eksamen, tilrettelagt eksamen, fleksibilitet mht. oppmøte/innlevering og oppfølging fra ansatte
som er mer etterspurt enn pensum i elektronisk format eller lydbok.
Et tiltak som bør vurderes er å gjennomføre en pilot med produksjon av noen lærebøker hvor det er
mange studenter, og bøker som har høy gjenbruksverdi. Da blir det mulig å måle effekt i form av
utlån og brukskvalitet i etterkant. Med et visst pensum tilgjengelig gir det mening for NLB å rette en
kampanje mot fagskolestudentene med sikte på rekruttering av studentlånere.

4.6 Lærested, undervisning, læremidler og eksamen: Hvilke områder
tilrettelegges det på?
Studentundersøkelsen viser at studenter med funksjonsnedsettelser etterspør individuell
tilrettelegging både når det gjelder lærested, undervisning, læremidler og eksamen. De fleste
individuelle tilretteleggingstiltak vil være de samme uavhengig av undervisningsform eller
studieprogresjon. Høy andel deltidsstudenter i kombinasjon med arbeid, kan tas som en indikasjon
på at studentenes tid avsatt til studier vil måtte være effektivt organisert. Skal tilretteleggingen
bidra til å styrke den enkeltes mulighet for studiegjennomføring, er behovskartlegging og treffing av
tiltak tidssensitivt. Fagskolenes kvalitetsarbeid er her av betydning.
Den foreslåtte endringen av tilretteleggingsbestemmelsen i universitets- og høyskoleloven og
fagskoleloven som nå er til behandling understreker at tilrettelegging skal ta utgangspunkt i
forutsetningene og behovene til den enkelte student, og at det skal foretas en konkret vurdering av
hva som imøtekommer individets behov. Da blir et sentralt utviklingsskritt: Hvordan sikre at
bredden av tilretteleggingstiltak kommer på plass både når det gjelder lærested, undervisning,
læremidler og eksamen?
Når en ser utviklingen i tilretteleggingsarbeidet i UH synes det klart at en fast kontaktperson for
studenter med funksjonsnedsettelser har vært et nøkkeltiltak. Å definere arbeid med studenter
med funksjonsnedsettelser som et ansvarsområde, gjør at den enkelte institusjon legger til rette for
å oppfylle to viktige forutsetninger for sitt tilretteleggingsansvar: 1) Tilretteleggingsplikten
forutsetter et samarbeid mellom den som tilrettelegger og den det tilrettelegges for. 2) De som har
ansvaret for å tilrettelegge har plikt til å utvise aktivitet knyttet til tilretteleggingen, og bør sette seg
inn i hvilke tilretteleggingsbehov som kan følge av den aktuelle diagnosen eller
funksjonsnedsettelsen.19 En fast kontaktperson forenkler samarbeidet og legger til rette for at
institusjonen har personer som bygger kompetanse på tilretteleggingsfeltet.
Variasjonen i fagskolenes størrelse/ressurser reiser en rekke spørsmål av praktisk og økonomisk art:
Hva er tilstrekkelig tilgang til en slik kontaktperson? Er det nok med én person med dette ansvaret?
Må det være en kontaktperson på hvert studiested? Kan samarbeidende fagskoler ha én felles
kontaktperson? Hvis fagskoler med nettbaserte studier kan ha én kontaktperson for hele landet –
kan det samme være tilfelle for andre fagskoler? Og ikke minst; hvilken form for støtte trenger de
som har ansvaret for dette arbeidet?
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Heller ikke i UH har kravet om kontaktperson for studenter med funksjonsnedsettelser vært fulgt
opp med å fastslå spesifikke stillingsandeler eller et visst forholdstall mellom antall studenter og
tilretteleggingskontakter. Framfor detaljerte instrukser som griper inn i den enkelte fagskolenes
prioriteringer og behov, kan arbeidet med studenter med funksjonsnedsettelser styrkes ved å ses i
sammenheng med NOKUTs akkrediterings- og tilsynsprosesser.

4.7 NOKUTs rolle
Sektoransvaret for kvaliteten i fagskoleutdanningen er i stor grad delegert til NOKUT, som har
ansvar for godkjenning og tilsyn med fagskoleutdanninger. Når studentundersøkelsen viser at
fagskolene er aller best til å tilrettelegge på eksamen, er det ikke usannsynlig at NOKUTs veiledning
har bidratt til å få dette på plass. For fagskolene har nedfelt eksamenstilrettelegging i sine
forskrifter; og veiledningen fra NOKUT på dette punktet har vært veldig tydelig: «Mange studenter
kan trenge tilrettelegging av eksamen, og forskriften må inneholde bestemmelser om hvordan de
skal gå frem for å søke om særskilt tilrettelegging».20
I NOKUTs veiledning til fagskolene knyttes individuell tilrettelegging både til
fagskoletilsynsforskriftens §3-1 (1) bokstav d, Grunnleggende forutsetninger for å tilby
fagskoleutdanning; Studentenes læringsmiljø og rettigheter21 og til §3-4 (1) Undervisningsformer og
læringsaktiviteter; Utdanningen skal ha et pedagogisk opplegg som sikrer god veiledning og
oppfølging av studentene både som gruppe og individ.22
Vedr. §3-1 vises til det ansvar som følger av fagskoleloven til blant annet; så langt det er mulig og
rimelig, legge studiesituasjonen til rette for studenter med særskilte behov. Konkret bes fagskolene i
søknaden til NOKUT: Beskriv hvem som er ansvarlig for de oppgavene som listes opp. Angi
funksjonen til den som har ansvar, for eksempel «rektor» eller «studieveileder».23
Vedr. §3-4 vises det til at oppfølgingen av studentene også blant annet omfatter individuell
tilrettelegging av studiesituasjonen. Konkret bes fagskolene i søknaden: Beskriv hvordan dere følger
opp og veileder studentene både som gruppe og individuelt. Beskrivelsen må omfatte hvor store
ressurser som er avsatt til veiledning og oppfølging og hvordan kontakten mellom student og lærer
foregår.24
Studentenes muligheter til individuell tilrettelegging ses slik ivaretatt gjennom at NOKUT ber
fagskolene redegjøre både for hvem som har ansvaret for individuell tilrettelegging og hvordan
dette arbeidet skjer. Studentundersøkelsen viser at behovet for tilrettelegging også omfatter
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lærested, undervisning og læremidler; og at bruken av individuell tilrettelegging på disse områdene
er lite utbredt:
Hva slags individuell tilrettelegging får du – eller har fått på fagskolen?
Base: ‘de som har varige funksjonsnedsettelser og som mener de har behov for spesifisert individuell tilrettelegging,
eller som ikke vet om de har slike behov’.
Ekstra tid på eksamen
Fleksibilitet mht. oppmøte og/eller innlev.frister
Digitale hjelpemidler for lesing/skriving
Tilrettelagt eksamen
Eget/mindre rom på eksamen
Ekstra oppfølging fra ansatte
Tilrettelagt leseplass på skolen
Notathjelp eller lydopptak av undervisning
Pensum i elektronisk format eller lydbok
Redusert studieprogresjon
Tilrettelagt praksisperiode
Hvilerom på skolen
Teleslynge/teknisk utstyr for å forsterke lyd
Tegnspråktolk
Skrivetolk
Assistent/mentor
Ingen av disse
Skolen har ikke tilbud om tilrettelegging
Vet ikke

13
9
5
4
3
3
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
43
7
19

For å oppfylle sektorlovgivningens tilretteleggingsbestemmelser synes det hensiktsmessig at det i
akkrediterings- og tilsynsarbeidet gis bistand til fagskolene slik at den nødvendige bredden av
tilretteleggingstiltak kommer på plass. Vi er kjent med at NOKUT arbeider med ny
fagskoletilsynsforskrift i 2019, og veiledningsarbeidet knyttet til denne ser vi som en god anledning
til å plassere arbeidet med inkluderende læringsmiljø enda høyere på agendaen for fagskolenes
kvalitetsarbeid.

5 Konklusjoner og veien videre
37% av studentene rapporterer om en varig funksjonsnedsettelse. 14 % av disse sier
funksjonsnedsettelse har klar negativ betydning for muligheten til å studere. Det betyr at 5 % - eller
hver 20. fagskolestudent - opplever klar negativ betydning av funksjonsnedsettelser for muligheten
til å studere.
Etter at de med funksjonsnedsettelser har blitt presentert for konkrete tilretteleggingstiltak utgjør
andelen som sier de har behov for konkrete tilretteleggingstiltak 11 % av studentene totalt sett.
Foruten studentene med flere funksjonsnedsettelser, er det studentene med ADHD, psykiske
lidelser, samt lese-/ skrivevansker som i størst grad oppgir at funksjonsnedsettelsen har en negativ
betydning for studiegjennomføring. Dette er et sentralt moment når det gjelder hvor store
ressurser den enkelte fagskole setter inn på tilretteleggingsarbeidet. Utforming av et godt
læringsmiljø for store grupper krever ikke nødvendigvis kostbare tiltak i det fysiske læringsmiljøet.
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Oppfølging og koordineringsinnsats vil i stedet være fellesnevner for tiltakene disse gruppene i
størst grad etterspør.
Studentundersøkelsen viser at majoriteten av studentene med varige funksjonsnedsettelser har
skjulte funksjonsnedsettelser. Å sørge for individuell egnet tilrettelegging for disse gruppene
forutsetter oppdatert kunnskap både om hvilke utfordringer funksjonsnedsettelse kan medføre i
studiesituasjonen og om hvordan det kan tilrettelegges. En fast kontaktperson for studenter med
funksjonsnedsettelser forenkler samarbeidet med studentene og legger til rette for at institusjonen
har personer som bygger kompetanse på tilretteleggingsfeltet. Kontaktpersoner i fagskolen kan
med fordel inkluderes i kompetansebyggende nettverk som alt eksisterer i UH-sektoren.
Utvikling på lovfeltet stiller stadig nye krav til fagskolen, også når det gjelder
tilretteleggingsarbeidet. I NOKUTs sektoransvar for kvaliteten i fagskoleutdanningene ligger det et
potensial for effektiv implementering av kvalitetssikrede tilbud og tjenester til personer med
nedsatt funksjonsevne gjennom oppfølging og veiledning knyttet til fagskoletilsynsforskriften.
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