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Praktisk og pedagogisk tilrettelegging av studiesituasjonen i 
Høgskolen i Hedmark 2009 - 2012 
 

Strategier og handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne ved Høgskolen i Hedmark 2000-
2004 ble vedtatt av høgskolestyret i møte 12.05.00. Senere ble planen revidert og gjort gjeldende for 
perioden 2005 – 2008.  Dette dokumentet bygger på de tidligere planene og er forankret i Høgskolens 
strategiske plan for 2009-2012. 

Innledningsvis blir det vist til lovgrunnlag og styrende dokumenter om praktisk og pedagogisk tilrettelegging 
av studiesituasjonen. Videre omtales HHs overordnede og konkretiserte målsetting for å innfri kravene. Det 
er Læringsmiljøutvalget som via sine årsplaner skal følge opp at målsettingen nås. 

 

Innledning 
Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og 
tilgjengelighetsloven) ble vedtatt av Stortinget i juni 2008, og trådte i kraft 1. Januar 2009.  Lovens formål er 
å fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle, 
uavhengig av funksjonsevne, og hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Loven skal bidra 
til nedbygging av samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer og hindre at nye skapes. 

I NOU 2008: 3 Sett under ett (Stjernøutvalget) oppsummeres regjeringens mål om full deltaking og 
likestilling i høgere utdanning for personer med nedsatt funksjonsevne:  

• Personer med nedsatt funksjonsevne som oppfyller vilkårene for å studere, skal ha samme reelle 
adgang til høyere utdanning som andre. 

• Øke antall studenter med nedsatt funksjonsevne i høyere utdanning til samme andel som i 
befolkningen for øvrig. 

• Lette overgangen mellom høyere utdanning og arbeid for studenter med nedsatt funksjonsevne. 

 

Disse målene har ligget fast i mange år, og utdanningsinstitusjonene må medvirke til at de nås (NOU 2008:3, 
s. 177). 

Bakgrunn 
I Stortingsmelding nr 8 (1998-99) Om handlingsplan for funksjonshemma 1998-2001 ble alle høgre 
utdanningsinstitusjoner bedt om å utarbeide handlingsplaner for funksjonshemmede studenter. Videre skulle 
man oppnevne faste kontaktpersoner ved utdanningsinstitusjonene for studenter med behov for spesiell 
tilrettelegging i studie- og eksamenssituasjonen. Handlingsplanen skulle ifølge stortingsmeldingen inneholde 
både institusjonens mål for arbeidet, og administrative, bygningsmessige og organisatoriske tiltak for å nå 
målene. Kravet om å ha en handlingsplan er gjentatt i Stortingsmelding 40: Nedbygging av 
funksjonshemmende barrierer, og dessuten gjennom institusjonenes tildelingsbrev og etatsstyringsmøter. 
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Stjernøutvalget (NOU 2008:3 Sett under ett) har viet et eget kapittel til oppsummering av situasjonen for 
funksjonshemmede studenter i høyere utdanning. 

Høgskolen i Hedmark har et Læringsmiljøutvalg (LMU) som blant annet skal ha et særlig ansvar for både de 
fysiske forholdene ved institusjonen og påse at undervisningen også tilrettelegges for studenter med nedsatt 
funksjonsevne. Alle studiestedene har nå utpekt kontaktpersoner, og det er informert i brosjyrer og på 
nettsidene våre om dette.    

 

 

Definisjoner og begreper   

Nedsatt funksjonsevne 
I diskriminerings- og tilgjengelighetsloven nedtones begrepet funksjonshemning og funksjonshemmet, og 
erstattes med ”nedsatt funksjonsevne”. Forståelsen av begrepet bygger på tidligere definisjoner1. NOU 2001: 
22 Fra bruker til borger (Manneråkerutredningen) legger til grunn en relasjonell forståelse av begrepet 
funksjonshemning: 

”Funksjonshemning oppstår når en person har nedsatt funksjonsevne i forhold til de kravene til funksjon som 
omgivelsene stiller. Personer med nedsatt funksjonsevne vil være funksjonshemmet når omgivelsene ikke tar 
tilstrekkelig hensyn” 

Definisjonen beskriver samspillet mellom to størrelser: individet med sine forutsetninger og samfunnet som 
omgir individet. Funksjonshemmedes mulighet for deltakelse og likestilling forutsetter at gapet mellom 
forventninger og krav gjøres mindre. Dette kan skje ved at den enkeltes funksjonshemning kompenseres 
gjennom individrettede tiltak av økonomisk, medisinsk, teknisk og praktisk art. Det kan også skje ved at 
samfunnet endrer sine krav, gjennom å tilrettelegge omgivelsene på en slik måte at funksjonshemmede i 
minst mulig grad hindres i sin deltakelse. (Fra Regjeringens handlingsplan for funksjonshemmede 1998 – 
2001) 
Personer med nedsatt funksjonsevne utgjør ingen ensartet gruppe, og behovene for tilrettelegging kan i 
hovedsak knyttes til følgende punkter: 

• Βevegelseshemning 

• Hørselshemning 

• Synshemning 

 
1 Manneråkutredningens begrepsbruk er blitt videreført fram til dagens diskriminerings- og tilgjengelighetslov. Det har skjedd via 
St.meld. nr. 40 (2002-2003) Nedbygging av funksjonshemmede barrierer, NOU 2005:6 Likeverd og tilgjengelighet (Syseutvalget) 
og Ot.prp. nr. 44 (2007-2008) om diskriminerings- og  tilgjengelighetsloven. ( http://www.dok.no/flere-eller-faerre-
funksjonshemmede-studenter-i-hoeyere-utdanning.4491678.html ) 

http://www.dok.no/flere-eller-faerre-funksjonshemmede-studenter-i-hoeyere-utdanning.4491678.html
http://www.dok.no/flere-eller-faerre-funksjonshemmede-studenter-i-hoeyere-utdanning.4491678.html
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• Lese- og skrivevansker 

• Andre skjulte funksjonshemninger (f. eks. som følge av psykiske lidelser eller kronisk sykdom, som 
diabetes, allergi, epilepsi, angst) 

 

Alle møter sine spesielle utfordringer, og for mange er det barrieren som samfunnet setter, som er den største 
utfordringen.  

 

Universell utforming 
Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven definerer universell utforming slik: 

       Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske 
forholdene slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig. (§9) 

I lovens § 9 heter det videre at ”Offentlig og privat virksomhet rettet mot allmennheten har plikt til å sikre 
universell utforming av virksomhetens alminnelige funksjon så langt det ikke medfører en uforholdsmessig 
byrde for virksomheten.” Så langt det er mulig skal altså virksomhetens bygninger tilpasses slik at alle har 
tilgang, men det kan gjøres unntak dersom en samlet vurdering av blant annet kostnader, effekt og 
sikkerhetstilsyn tilser det. Plikten til universell utforming gjelder også for informasjons- og 
kommunikasjonsteknologi (§11). 

Loven omtaler utdanningsinstitusjoner spesielt i §12:   ”Skole- og utdanningsinstitusjon skal foreta rimelig 
individuell tilrettelegging av lærested og undervisning for å sikre at elever og studenter med nedsatt 
funksjonsevne får likeverdige opplærings- og utdanningsmuligheter.” Også her gjelder unntaksbestemmelser 
dersom tilretteleggingen medfører en uforholdsmessig byrde, men brudd på bestemmelsen regnes som 
diskriminering. 

 

 

Høgskolens overordnede målsetting 
I Strategisk plan for 2009 – 2012 for Høgskolen i Hedmark er en av delstrategiene at høgskolen skal arbeide 
for at læringsmiljøet tilrettelegges etter prinsippet om universell utforming. Det skal være tidsriktig og 
tilpasset den utdanningsvirksomheten som til en hver tid drives.  

Høgskolen i Hedmark skal være tilgjengelig for studenter med nedsatt funksjonsevne slik at de kan utnytte 
sine evner og muligheter til å ta høyere utdanning. Arbeidet for å gi studenter med nedsatt funksjonsevne 
gode vilkår må ta utgangspunkt i situasjonen til den enkelte student. Studentene skal oppleve høgskolen som 
fysisk og arbeidsmessig åpen og tilgjengelig. Det er et mål at Høgskolen i Hedmark tenker og handler i tråd 
med bestemmelsene om universell utforming ved gjennomføring av alle tiltak, fysiske så vel som 
pedagogiske, slik at ingen studenter blir stengt ute fra deltagelse. Jo tidligere individuelle behov og ønsker 
blir fanget opp, desto bedre. Den enkelte student har selv et ansvar for å informere høgskolen om sine 
spesielle behov for tilrettelegging. 
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For at studenter med behov for spesiell tilrettelegging skal ha en best mulig studiesituasjon, kreves det en 
høy grad av bevissthet i høgskolemiljøet. Dette dokumentet skal medvirke til å skape en slik bevissthet, og 
Læringsmiljøutvalget har, som nevnt foran, et spesielt oppfølgingsansvar. 

Arbeidet med tilrettelegging for studenter med nedsatt funksjonsevne skal bygge på følgende prinsipper: 

• Funksjonshemning er en relasjon mellom individ og miljø. Det betyr at man ikke bare må 
konsentrere seg om den enkelte student, men også fokusere på omgivelsene. 

• Universell utforming er utforming og sammensetning av ulike produkter på en slik måte at de kan 
brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing eller spesiell 
utforming. 

• Tilgjengelighet  

• Tilrettelegging tar først og fremst sikte på å kompensere for en ulempe. Studenter med nedsatt 
funksjonsevne skal ikke få fordeler i forhold til andre studenter. 

• Alle enheter ved Høgskolen i Hedmark har et medansvar. 

 

 

Høgskolens målsetting for praktisk og pedagogisk tilrettelegging av 
studiesituasjonen 
 

Høgskolen i Hedmark skal ta hensyn slik at studenter med nedsatt funksjonsevne kan utnytte det 
pedagogiske tilbudet på linje med andre, og se til at bygg, anlegg og lokaler i størst mulig grad er utformet 
slik at alle har tilgang. Pensum- og tilleggslitteratur skal ved behov så langt det er mulig gjøres tilgjengelig i 
alternativ form for synshemmede og andre lesehemmede studenter.  For å nå disse målene, krever det at 
ansatte og studenter ved Høgskolen i Hedmark er bevisste på de problemene som studenter med nedsatt 
funksjonsevne kan møte i studiesituasjonen. I undervisning og veiledning av studenter som har behov for 
spesiell tilrettelegging, plikter de ansatte å sette seg inn i hvilke hjelpemidler og særtiltak som kan lette 
studiearbeidet for den enkelte. 

Beskrivelsen av målområdene under sier noe om hvordan høgskolen ønsker at situasjonen skal være, og 
dette skal også gjenspeiles i HHs serviceerklæring.  Beskrivelsen under skal være retningsgivende for 
arbeidet med praktiske tiltak for studenter med nedsatt funksjonsevne, og dekker områdene 

 

• Informasjon 

• Pedagogisk tilgjengelighet 

• Fysisk tilgjengelighet 
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• Tilgjengelighet til studielitteratur 

• Bevisstgjøring og samarbeid 

 

 

Informasjon 
 

Mål Veier til målet: 

 

Informasjonen skal utformes slik at den er 
tilgjengelig for alle studenter. 

• Ved utforming av skilt, informasjonstavler, kart og 
ulike former for trykksaker skal det tas hensyn til 
faktorer som letter lesbarhet og oversikt for 
svaksynte og andre lesehemmede 

• Lesbarhet og oversikt skal også gjelde ved 
utforming av elektronisk informasjon 

• Ved behov og så langt det er mulig, skal offisiell 
informasjon på oppslagstavler gjøres tilgjengelig i 
annen form for blinde. 

• Høgskolen må sørge for at informasjon om 
mulighetene for tilrettelegging for studenter med 
nedsatt funksjonsevne publiseres gjennom relevante 
informasjonskanaler. 

Skriftlig, visuell informasjon er ikke tilgjengelig for blinde, og utformingen av slik informasjon kan gjøre 
den vanskelig tilgjengelig for andre grupper som svaksynte og andre lesehemmede. Ofte er trykksaker og 
websider utformet slik at de kan være vanskelige å lese også for personer med normalt syn. Ved å ta hensyn 
til kontrast, bokstavstørrelse, layout og andre faktorer vil informasjonen fungere bedre for de fleste andre 
også. Enhetlig og konsekvent utforming, belysning og plassering av skilt og oppslagstavler gjør det lettere å 
finne fram for alle.  
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Pedagogisk tilgjengelighet 
 

Mål Veier til målet 

 

Høgskolen i Hedmark skal ta hensyn slik at alle 
studenter kan utnytte det pedagogiske tilbudet. 

 

 

 

(Pedagogisk tilgjengelighet forts.) 

 

 

 

 

 

 

 

Undervisningsrommene må gjøres mest mulig 
brukervennlige slik at studenter med nedsatt 
funksjonsevne får likt utbytte av undervisningen som 
andre studenter. Følgende forhold må vektlegges: 
Belysning - må være tilpasset aktiviteten i lokalet. 

Akustikk – forholdene må være slik at hørselshemmede 
studenter kan utnytte sin hørsel best mulig. Auditorier 
må utstyres med teleslynge. 

Reserverte plasser – det må være mulig å reservere 
plass for de som har spesielle behov.   

Plass for hjelpemidler – det må være tilstrekkelig med 
plass til nødvendige hjelpemidler (spesielle stoler, 
lamper, PC mv).  

Inneklima – undervisningslokalene skal ha godt 
inneklima og et forsvarlig renhold. 

Undervisningspersonalet må gjøre seg kjent med hvilke 
vansker og barrierer den enkelte funksjonshemmede 
møter i undervisningen og hvordan disse kan 
overkommes. 

Det skal tilrettelegges slik at de som har problemer med 
å ta notater fra forelesninger evt. kan be om: 

• opptak av forelesningen (avklares og lages en skriftlig 
avtale med foreleser) 

• kopier av notatene til en medstudent/fadder 

• bruk av bærbar PC 

• kopier av forelesers notater og/eller transparenter 
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• disposisjon for forelesningen og notater kan legges ut 
på nettet slik at studentene kan få tilgang til dem 

De som trenger spesiell tilrettelegging i 
eksamenssituasjonen skal få det, i henhold til 
bestemmelsene i eksamensregelverket. 

Mulighet for støtteundervisning kan vurderes dersom 
studenter mister bestemte deler av undervisningen på 
grunn av sin nedsatte funksjonsevne2.   

Studenten må så tidlig som mulig kontakte høgskolen slik at behovet for tilrettelegging gjøres kjent. 
Studenten må dokumentere hvorfor tilrettelegging er nødvendig og hvilket tiltak som trengs. 
Dokumentasjon kan være: Legeattest, logopedrapport, rapport fra psykolog eller anbefaling fra ergoterapeut 
eller fysioterapeut. 

Høgskoles avdelinger har ansvaret for at undervisningen tilrettelegges i størst mulig grad for alle studenter, 
men er avhengig av et samarbeid med studenten det gjelder.  

Det er utarbeidet et eget søknadsskjema når det gjelder tilrettelegging i eksamenssituasjonen. Søknaden 
avgjøres administrativt ved hver avdeling. Tilrettelegging under eksamen skal kompensere for ulempen 
studentens nedsatte funksjonsevne medfører, og ikke representere en fordel. Tilrettelegging under eksamen 
betyr derfor ikke nødvendigvis det samme som optimal tilrettelegging.  

Hovedprinsippet er at funksjonshemmede studenter skal følge den ordinære undervisningen. Noen studenter 
kan miste deler av undervisningen p.g.a. sin nedsatte funksjonsevne. Støtteundervisning kan i slike tilfelle 
være et supplement. Utgifter knyttet til kompensatorisk undervisning må som hovedregel dekkes av andre 
offentlige instanser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Gjelder enkelttimer, enkeltopplegg, ikke lengre perioder. 
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 Fysisk tilgjengelighet 
 

Mål: Veier til målet 

Bygg, anlegg og lokaler som HH disponerer, skal 
innrettes slik at studenter med nedsatt funksjonsevne 
har tilgang til disse og kan utnytte dem på lik linje 
med andre studenter. 

 

Sikre stabil og forutsigbar finansiering av tiltak for å 
bedre fysisk tilgjengelighet. 

Sikre at planlegging av nye 
bygg/rehabiliteringsprosjekter ivaretar kravene til 
universell utforming. 

Foreta jevnlig oppdatering av oversikten over 
ønskede og nødvendige forbedringstiltak. 

Sikre at uteområdene er tilgjengelige for alle og at 
det er reserverte parkeringsplasser for personer med 
nedsatt funksjonsevne. 

Sikre at atkomst til undervisningsrom og auditorier 
er utformet slik at alle har tilgang. 

Sikre at atkomst til bibliotek, kantine og toaletter er 
utformet slik at alle har tilgang.   

Dersom lokaler som HH disponerer er uegnet for enkelte studenter, og det ikke er mulig å utbedre 
forholdene, skal undervisningen eller aktiviteten flyttes til andre lokaler. Det er viktig at HH er kjent med 
studentenes utfordringer for å kunne tilrettelegge på best mulig måte. I størst mulig grad skal det tilstrebes 
at man oppfyller bestemmelsene i diskriminerings- og tilgjengelighetslovens § 9. 
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Tilgjengelighet til studielitteratur 
 

Mål Veier til målet 

Pensum- og tilleggslitteratur bør i samråd med 
Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek (NLB) gjøres 
tilgjengelig i alternativ form slik at synshemmede og 
andre lesehemmede studenter kan få samme tilgang 
til studielitteratur som andre studenter. 

• Oversikt over pensumlitteratur sendes umiddelbart 
til NLB ved opptak av synshemmede studenter. 

 

Studenter som ikke kan eller som har problemer med å lese vanlig skrift, må få mulighet til å få lærestoffet 
produsert i annen form. Det kan være: 

• lydbøker 

• blindeskriftbøker 

• forstørret tekst 

• elektronisk tekst 

På dette området må det arbeides tett opp til det offentlige forøvrig. Tiltak ved HH vil kun være et 
supplement. Det er Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek (NLB) som har hovedansvar for produksjon av 
pensumlitteratur på lyd og i blindeskrift. NLB kan også låne inn litteratur produsert i andre land. Det er kun 
blinde og svaksynte som har krav på denne tilretteleggingen, og publikasjonen må overstige 30 sider (NOU 
2008:3, s. 180). Øvrige lesehemmede studenter har lånerett til materiale som allerede er publisert. (ibid. 
s.180). Fra studenthold klages det over forsinkelser i leveransene. 
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Bevisstgjøring og samarbeid 
 

Mål: Veier til målet 

Ansatte og studenter ved HH må bevisstgjøres på de 
problemene studenter med nedsatt funksjonsevne 
møter i studiesituasjonen.  

 

I undervisning og veiledning av studenter som har 
behov for spesiell tilrettelegging må de ansatte sette 
seg inn i mulige hjelpemidler og særtiltak som kan 
lette studiearbeidet for den enkelte student. 

• Ηa informasjonsrutiner for å bevisstgjøre studenter 
og ansatte om studenter med nedsatt funksjonsevnes 
behov og rettigheter. 

 

• Høgskolens brosjyremateriell og nettsider  

 skal inneholde oppdatert informasjon om studenters 
muligheter for spesiell tilrettelegging i studie- og 
eksamenssituasjonen.  

Funksjonshemmede studenter er en tallmessig liten gruppe, og resultatet kan lett bli at de blir usynlige. For 
å øke bevisstheten om deres behov, er det nødvendig med synliggjøring. Funksjonshemmede studenter er 
først og fremst studenter, men med noen særlige behov for tilrettelegging. Det er viktig at personalet som 
arbeider med tilrettelegging, får anledning til å møtes og utveksle erfaringer. Det gjelder både innenfor HH 
og i forhold til andre universitet og høyskoler. Læringsmiljøutvalget må holde seg orientert om eksterne 
tilbud og kan være en pådriver internt i høgskolen for å skape slike møteplasser. 
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