
Agenda

Etter hver bolk er det 
velkomment med kommentarer 
og spørsmål 

1. Begrepsavklaringer og 
overordnet lovverk

2. Fagskolelovens 
tilretteleggingsbestemmelse

3. Målgruppen og tiltakene

4. Rent praktisk: Hva bør vi som 
fagskole tenke over?



Del 1: Avklaringer
Begreper og kontekst



Forventningsavklaring 

Hva trenger du av påfyll for 
ditt arbeid med studenter med 
funksjonsnedsettelser?

• Gå til www.menti.com

• Bruk kode: 4509 7067

http://www.menti.com/


Begreper – hva er rett å bruke?

• Funksjonsnedsettelse

• Nedsatt funksjonsevne

• Funksjonshemmet

• Funksjonshemming

• Funksjonsvariasjon



En relasjonell forståelse av funksjonshemming

Funksjonsnedsettelse er 

individuelle forhold som sammen 

med omgivelsenes krav eller 

utforming bidrar til at 

funksjonshemning kan oppstå.

En funksjonsnedsettelse vil ikke i 

enhver kontekst medføre 

funksjonshemming.



funksjonshemming



Lovhierarki
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DETALJ

Detaljer ligger 
i forskrifter, 
standarder og 
veiledere.

Finnes for alle 
sektorlover. 

SEKTOR

Sektorlovene 
regulerer og 
udtyper 
spesifikke 
forhold. 

• Bygg
• Utdanning
• Transport
• Allmenn 

ferdsel
• Etc

Forbyr 
diskriminering 
blant annet 
grunnet nedsatt 
funksjonsevne.

Overbygning for 
universell 
utforming og 
tilrettelegging

LDL.EU

EU-lovgigninven
påvirker Norsk 
lov og praksis.

Særlig viktig nå 
er WAD (web-
direktivet) og 
EAA (European 
Accessibility Act) 

FN

Menneske-
rettigheter

Likestilling og 
ikke-
diskriminering

Norge har 
ratifisert og 
lover må 
innrettes etter 
konvensjonen. 



Verdenserklæringen for 

menneskerettigheter

• Bygger på den helt grunnleggende verdien at alle 

mennesker er like mye verdt, og at alle skal ha like 

rettigheter og muligheter. 

• Ikke-diskriminering er derfor et grunnleggende 

menneskerettslig prinsipp som gjelder alle 

menneskerettighetene. 



FNs konvensjon om rettighetene til 

mennesker med nedsatt funksjonsevne 

(CRPD)

• Basert på en erkjennelse av 

at menneskerettighetene ikke 

har blitt ivaretatt for alle.

• Norge ratifiserte 

konvensjonen 3. juni 2013. 

• Innebærer en forpliktelse til å 

oppfylle alle krav 

konvensjonen stiller i norsk 

lovverk.
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Likestillings- og diskrimineringsloven, 2018 (LDL)

§ 1: Formål
• Fremme likestilling og hindre 

diskriminering 
o Med likestilling menes likeverd, like 

muligheter og like rettigheter

o Likestilling forutsetter tilgjengelighet og 
tilrettelegging.

• Bygge ned samfunnsskapte 
funksjonshemmende barrierer, og 
hindre at nye skapes

• Plikten til universell utforming og 
individuell tilrettelegging gjelder kun 
diskrimineringsgrunnlaget 
funksjonsnedsettelse

Tilrettelegging

Universell 
utforming

Likebehandling

Inkludering
Likeverd



Hva er diskriminering?
Forskjellsbehandling på grunn av det likestillings- og diskrimineringsloven 

stiller opp som lovens diskrimineringsgrunnlag er forbudt

Diskrimineringsgrunnlag:

• Kjønn

• Graviditet

• Permisjon ved fødsel eller adopsjon

• Omsorgsoppgaver

• Etnisitet

• Religion

• Livssyn

• Funksjonsnedsettelse

• seksuell orientering

• Kjønnsidentitet

• Kjønnsuttrykk

• alder



Direkte forskjellsbehandling (LDL. §7)

Når en person behandles dårligere enn 

andre blir, har blitt eller ville blitt behandlet i 

en tilsvarende situasjon, på grunn av 

funksjonsnedsettelse (eller et av lovens 

andre diskrimineringsgrunnlag).

• Eksempel: Anta at en gruppe studenter 
ikke kan ta en spesiell type utdanning. 

• «Studenter med dysleksi kan ikke bli....»



Indirekte forskjellsbehandling (LDL. §8)

Enhver tilsynelatende nøytral bestemmelse, 

betingelse, praksis, handling eller unnlatelse 

som vil stille personer dårligere enn andre, på 

grunn av funksjonsnedsettelse (eller et av 

lovens andre diskrimineringsgrunnlag.

• «… når ulike tilfeller behandles likt…»

• å unnlate å tilrettelegge, slik at det ikke 
oppnås reell likebehandling

• Eksempel: En studieforskrift, en LUB, en 
eksamensforskrift eller liknende



Positiv særbehandling
• Er en form for lovlig forskjellsbehandling som ikke er diskriminerende 

• Skal bygge opp under lovens formål

• Bygger på en erkjennelse av at forbud mot diskriminering ikke er tilstrekkelig for 

å oppnå reell likestilling. 

• Særbehandling  kan imidlertid  komme i konflikt med likebehandlingsprinsippet.

• Positiv særbehandling omfatter i hovedsak iverksettelse av aktive tiltak som har 

som formål å fremme likestilling for bestemte grupper i samfunnet. 

Særbehandling vs tilrettelegging

• Mens positiv særbehandling retter seg mot grupper som er mer utsatt for 

diskriminering enn andre eller som møter andre strukturelle barrierer, er 

individuell tilrettelegging rettet mot enkeltindividet og enkeltindividets 

særskilte behov. 



Universell utforming

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

https://www.youtube.com/watch?v=zl53ownJU1c


Individuell tilrettelegging

- der universell utforming ikke er 
tilstrekkelig

• Reaktivt – når et behov har oppstått
• Tilpasset den enkelte – kompenserer for 

nedsatt funksjonsevne

Eks. på tilrettelegging i undervisning

• Enkeltstudent får tilgang til 
presentasjonen eller får notathjelp 

• Enkeltstudent får ta lydopptak/ 
videopptak av undervisning 

• Enkeltstudent får alternativ 
eksamensform.

Universell utforming

- av de ordinære løsningene på 
lærestedet  

• Proaktivt - forebyggende aktivitet

• Utformet for alle - bedre kvalitet for alle

Eks. på universell utforming i undervisning

• Gjøre presentasjoner tilgjengelig før/etter 
undervisningsøkt

• Organisert lyd- eller videoopptak av 
undervisning

• Alle studenter kan velge hvordan de 
demonstrerer sin kunnskap i 
vurderingssituasjonen.

To strategier for inkludering



«Nødvendig for noen – bra for alle»

Kilde: Digitaliseringsdirektoratet



Kommentarer eller 

spørsmål... 

18



Del 2: Fagskolelovens 
tilretteleggingsbestemmelse



Hvor langt går tilretteleggingsplikten?



Retten la vekt på Ot.prp. 44 (2007-2008)

«Ofte kan det være flere måter å foreta en individuell tilrettelegging på, og 

det kan velges mellom ulike tilpasninger og tiltak. Utgangspunktet er at den 

som er ansvarlig kan velge blant ulike effektive tiltak som dekker 

tilretteleggingsbehovet. 

Det er imidlertid en forutsetning at dette skje i samråd med den som skal 

nyttiggjøre seg tiltaket, og at vedkommendes synspunkt blir hørt. Den som 

tilrettelegger har imidlertid adgang til å velge det minst kostbare eller 

byrdefulle tiltaket, så lenge tiltaket faktisk dekker tilretteleggingsbehovet, og 

gir lik mulighet til eksempelvis å søke om en stilling […]». 



Kort oppsummert læring

Retten bemerker at utdanningsinstitusjonen kan velge 
mellom egnede tiltak dersom det foreligger flere 
alternativer. Det er naturlig at tilretteleggingen fastlegges i 
samråd med den tilretteleggingen skal fungere for, men det 
er altså pliktsubjektet etter loven som velger hvilke 
tilretteleggingstiltak som skal iverksettes.

Det er ingen tvil om at den tilretteleggingen NN. selv har 
foreslått ville kompensert for funksjonsnedsettelsen, men 
spørsmålet retten skal ta stilling til er i første omgang om 
de tiltakene NHH har valgt å innvilge er tilstrekkelige til 
oppfylle NN. sitt krav på «egnet individuell tilrettelegging»



Prop. 81 L (2016-17) Likestillings- og diskrimineringsloven

Kilde: Robert Wood Johnson Foundation

“Formålet med tilretteleggingsplikten er ikke å gi særlige rettigheter eller
stille personer med funksjonsnedsettelse bedre enn andre, men å sikre like 
muligheter. For å oppnå likebehandling kreves det at det iverksettes
konkrete tiltak tilpasset den enkeltes behov”

-Skal det være likt eller rettferdig?



Lovkrav – individuell tilrettelegging

Fagskoleloven § 15, femte ledd:

«Studenter med funksjonsnedsettelse og studenter med 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 legges særlig vekt på tilretteleggingens 
effekt for å fjerne barrierer for disse studentene, kostnadene ved 
tilretteleggingen og institusjonens ressurser.

Tilretteleggingen skal ikke føre til en reduksjon av de faglige 
kravene som stilles i den enkelte utdanningen.»



Tilretteleggingsbestemmelsen oppsummert:

• HVEM:
«Funksjonsnedsettelse og særskilte behov»

• HVA:
«Egnet individuell tilrettelegging av lærested, undervisning, 
læremidler og eksamen»

• HVORFOR:
«Likeverdige opplærings- og utdanningsmuligheter»

• AVGRENSNING 1: «Uforholdsmessig byrde»

• AVGRENSNING 2: «Faglige krav»



HVEM:

«Funksjonsnedsettelse og særskilte behov»

• Må ha et tilretteleggingsbehov «av en viss styrke og varighet.» 
Diagnose i seg selv ikke bestemmende. 
Diagnose har ulik individuell betydning. 

• «Særskilte behov» = mer midlertidig karakter, men 
tilretteleggingsbehovet må være «vesentlig». 
Ikke ethvert beinbrudd medfører et tilretteleggingsbehov.



HVA:

«Egnet individuell tilrettelegging av 

lærested, undervisning, læremidler og 

eksamen»

• Vær oppmerksom på tilretteleggingsbehovet i den daglige 
studiesituasjonen, og ikke bare den unntakssituasjon som 
eksamen representerer.

• «Egnet» = konkrete tilretteleggingstiltak må vurderes i forhold 
til den enkelte personen. Samme funksjonsnedsettelse betyr 
ikke nødvendigvis samme tilretteleggingstiltak.

Gir konsekvenser for:
- Søknadsprosessen og dialogen med studenten. 
- Samarbeidet mellom faglig og administrativt ansatte.



HVORFOR:

«Likeverdige opplærings- og 

utdanningsmuligheter»

• Studenter med nedsatt funksjonsevne skal ikke stilles bedre 
enn andre studenter ved tilretteleggingen.

• Særlig når det gjelder nedsatt funksjonsevne kan indirekte 
diskriminering ta form av å unnlate å tilrettelegge, slik at det 
ikke oppnås reell likebehandling

• Den enkelte fagskole har frihet til å velge hvilken form for 
tilrettelegging som skal iverksettes for å unngå å opptre i strid 
med forbudet om diskriminering.



AVGRENSNING 1:

«Uforholdsmessig byrde»

• Beskrives i forarbeidene til loven som en «sikkerhetsventil»

• Impliserer dermed at «uforholdsmessig byrde» er ikke en 
integrert del av vurderingen i enhver tilretteleggingssak. Mest 
aktuelt ifm. klagebehandling.

• Det skal ikke foretas en tradisjonell «kostnad-nyttevurdering». 
Må akseptere at individuell tilrettelegging medfører 
kostnader. Det må også tas med at andre kan ha nytte av 
tiltakene i form av bedret tilgjengelighet  - og om offentlige 
støtteordninger vil dekke deler av kostnadene.



AVGRENSNING 2:

«Faglige krav»

• Tilrettelegging må ikke føre til reduksjon av faglige krav (ikke fritak, 
ikke ikke-oppnådde læringsmål)

• Forutsetter kunnskap både om innholdet i utdanningene og om hva 
ulike tilretteleggingstiltak avhjelper.

• Tilretteleggingen er knyttet til den enkelte utdanningen – ingen 
automatikk i hvilken tilrettelegging som kan gis.

• Fagskolene skal ikke legge til grunn de helsekrav som eventuelt 
gjelder for ansettelse i de aktuelle yrkene utdanningen kan føre til 
ved vurderingen av tilrettelegging.

Muligens mest trøblete: Alternativ vurderingsform 

- Hvem vurderer faglige krav? Administrative eller faglige? 



Kommentarer eller 

spørsmål...

31



Del 3: Målgrupper og 

tilretteleggingstiltak
Hvem er studentene med funksjonsnedsettelser og hva etterspør de?



Oversikt

• 293 287 UH-studenter i Norge

• Stor grad av funksjonsvariasjon i 

studentmassen

• Nesten hver fjerde student 

23,6% - rapporterer til 

Eurostudent om en 

funksjonsnedsettelse

• 69 200 studenter



3%

19%

78%
1. Andre kan se min nedsettelse umiddelbart

2. Andre vil merke over tid at jeg har en nedsettelse

3. Min nedsettelse er ikke synlig/merkbar for andre

Synlig eller usynlig 
funksjonsnedsettelse?



Eurostudent VI – Begrensninger i studiet

22,4 %

27,2 %

30,2 %

15,8 %

4,4 %

0,0 %

5,0 %

10,0 %

15,0 %

20,0 %

25,0 %

30,0 %

35,0 %

1: Ikke begrenset 2 3 4 5: Alvorlig begrenset

Studenter med nedsatt funksjonsevne (N= 8 220)



Fagskolestudentene 
Universells læringsmiljøundersøkelse for fagskolen 2018

37% har 

funksjonsnedsettelse

11% har behov for 

individuell 

tilrettelegging



Hvilke tilretteleggingstiltak har vi?

• Ekstra tid på eksamen

• Tilrettelagt eksamen*

• Eget/mindre rom på eksamen**

• Fleksibilitet oppmøte/ innlev.frister

• Ekstra oppfølging fra ansatte

• Pensum i elektronisk format/ lydbok

• Digitale hjelpemidler lesing/ skriving

• Notathjelp/ lydopptak undervisning

• Hvilerom på skolen

• Assistent/ mentor

• Tilrettelagt praksisperiode

• Tilrettelagt leseplass på skolen

• Redusert studieprogresjon

• Teknisk utstyr for å forsterke lyd

• Tegnspråktolk

• Skrivetolk

*‘Tilrettelagt eksamen’ samlebegrep som kan 
omfatte flere tilretteleggingstiltak:

• Bruk av pc på skriftlig eksamen

• Digitale hjelpemidler (lese- og 
skrivestøtteprogram)

• Opplest oppgavetekst (lydfil eller vha. 
talesyntese)

• Utskrift under eksamen

• Anonym dysleksiattest

• Lyd/musikk

• Skrivehjelp/ sekretær

• Utvidet ekstra tid

• Støttet muntlig eksamen

• Andre alternative vurderingsformer

**‘Eget/ mindre rom på eksamen’ er ofte 
etterspurt og derfor egen kategori. For noen 
kan mindre rom være bedre enn enerom



Mellommenneskelig støtte
• ‘Ekstra oppfølging fra ansatte’ kan gjelde 

enten faglærer eller administrasjonen/ 
rådgiver. Slik støtte kan eksempelvis 
omhandle:
• få presentasjoner/ læringsmateriell i 
forkant
av undervisning (hvis dette ikke praktiseres 
for alle)
• veiledning og bistand knyttet til mestring 
av studiesituasjonen/ studieteknikk/ 
planlegging/ organisering.

• ‘Assistent/mentor’ vil primært være rettet 
mot de som har utdanningen som tiltak 
gjennom NAV. Innholdet i støtten avtales 
individuelt og omhandler gjerne:
• Personlig oppfølging knyttet til 
strukturering av studiehverdagen
• Gjennomgang og repetisjon av fagstoff
• Veiledning- og sosial støtte i 
studenttilværelsen



Fagskolen: «underforbruk» av tilretteleggingstiltak
Universells læringsmiljøundersøkelse for fagskolen 2018

Behov Kjennskap Bruk
Forskjell 

behov - bruk

Ekstra tid på eksamen 46 37 13 -33

Fleksibilitet oppmøte/innlev.frister 31 11 9 -22

Tilrettelagt eksamen 23 17 4 -19

Ekstra oppfølging fra ansatte 22 8 3 -19

Pensum i elektronisk format/ lydbok 20 7 1 -19

Digitale hjelpemidler lesing/skriving 19 7 5 -14

Notathjelp/ lydopptak undervisning 16 5 1 -15

Eget/mindre rom på eksamen 15 8 3 -12

Hvilerom på skolen 10 2 0 -10

Assistent/mentor 9 0 0 -9

Tilrettelagt praksisperiode 7 2 1 -6

Tilrettelagt leseplass på skolen 6 6 1 -5

Redusert studieprogresjon 6 3 1 -5

Teknisk utstyr for å forsterke lyd 1 1 0 -1

Tegnspråktolk 0 1 0 0

Skrivetolk 0 1 0 0

Ingen av disse NA 3 43

Skolen tilbyr ikke tilrettelegging NA 4 7

Vet ikke 13 40 19

Behov
- Når det gjelder individuell 
tilrettelegging, hvilke av disse 
tiltakene mener du kan være 
til hjelp for deg?

Kjennskap
- Hvilke muligheter for 
individuell tilrettelegging 
kjenner du til at din skole kan 
tilby?

Bruk
- 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



Kommentarer eller 

spørsmål.... 
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Del 4: Rent praktisk...
Hva bør vi som fagskole tenke over?



Samarbeid og aktivitetsplikt

• Tilretteleggingsplikten forutsetter et samarbeid mellom 
institusjon og student

• Dersom studenten vet hva som vil tilfredsstille behovet for 
individuell tilrettelegging, må studenten gi informasjon om 
dette.

• Tilsvarende har utdanningsinstitusjonen plikt til å aktivt
forsøke å tilrettelegge, og sette seg inn i tilretteleggingsbehov 
som kan følge aktuell diagnose eller funksjonsnedsettelse. 

• Utdanningsinstitusjonen kan derfor ikke unndra seg ansvaret 
for å etterspørre tilrettelegging for studenten med et 
tilretteleggingsbehov.



Søknadsprosessen

Fast kontaktperson for studenter med funksjonsnedsettelser

Søknadsskjema (primært eksamen)

‘Lærested, undervisning, læremidler’ – en diaglogbasert utredningsprosess

Kartleggingssamtale om  tilretteleggingsbehov 

Samtalen er søknaden

Skriftliggjøring – klageadgang

• Det er ingen bestemte formkrav til et enkeltvedtak, men det er krav til begrunnelse. Unntatt når en 
søknad innvilges og det ikke er grunn til å tro at studenten vil være misfornøyd med vedtaket. 
Avgjørelsen, sammen med beskrivelse av klageretten, skal være skriftliggjort og grunngitt.

Vedtak:



Krav til dokumentasjon

Dokumentasjonen må si noe om hvilken ulempe funksjonsnedsettelsen medfører i 
eksamenssituasjonen. En diagnose i seg selv gir ikke rett til tilrettelegging/ fordel

Hvilken kunnskap trenger man da om konsekvenser en funksjonsnedsettelse har for 
studiet eller eksamen?

Er behovet akutt eller varig? Ev. hva forventet varighet? 

Finnes det foretrukket skjema til lege/helsepersonell? 

Er det spesielle krav til for eksempel attest for dysleksi eller syn?



Spørsmål? 
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