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Bakgrunn for pilotprosjektet

- Personer med utviklingshemming har i dag ikke reell tilgang til 
høyere utdanning i Norge

- NOU 2016:17 på lik linje – anbefaler å utforske muligheter for 
høyere utdanning for personer med utviklingshemming 

- Studietiden er for mange en viktig formativ periode i livet, med 
tanke på selvbestemmelse, etablering av nye relasjoner, 
forberedelse til arbeidslivet

- Utdanning har stor egenverdi og har også instrumentell verdi 
med tanke på arbeidsliv, økonomi og sosiale relasjoner

- Man kan for eksempel på nye venner på studiet



Hva sier menneskerettighetene?

CRPD (artikkel 24) 5 ledd slår fast at «partene skal sikre at 
personer med nedsatt funksjonsevne skal ha tilgang til høyere 
utdanning, yrkesrettet opplæring, voksenopplæring, livslang 
læring på lik linje med andre»

Derfor er Norge, som part til konvensjonen, forpliktet på å sikre lik 
tilgang til utdanning, også høyere utdanning.



Pedagogisk og didaktisk 
oppgave:

• Prosjektfinansiert gjennom stiftelsen DAM, NFU er prosjekteier
• Utvikle et faglig, sosialt og pedagogisk opplegg tilpasset den 

nye målgruppen 
• Finne ut hvilke støttende tiltak som kan bidra til å skape et fullt 

ut inkluderende studietilbud
• Bygge på internasjonale erfaringer, blant annet fra Island, 

Canada, Italia og Irland



Aktiviteter i pilotprosjektet

- Utvikling og første gjennomføring av 30 ECTS i Stavanger og 
Oslo

- Utvikle på sikt et tilbud på 60 ECTS som kan tas over to år 
(som deltidsutdanning) 50% studieprogresjon

- Lage studie- og emneplan
- Forskning: Samarbeidsforskning og følgeforskning
- Vi utviklet utdanningen sammen med 6 studenter som ønsket å 

ta utdanningen, flere av disse søkte
- Jeg var en av dem som var med på å utvikle utdanningen



Aktivitetene i prosjektet 

1. Starte arbeidet med å etablere et pedagogisk og didaktisk 
opplegg, faglig innhold og sosial støtte. 

2. Utarbeide fag- og undervisningsplaner samt timeplaner 
3. Rekruttering av studenter - intervju
4. Kurse ansatte i universell utforming – universell utforming i 

høyere utdanning 
5. Fadderordning i samarbeid med bachelorstudenter for å sikre 

deltakelse og inkludering i studentmiljøet 
6. Følgeforskning og evaluering: Medforskning



Hvilke emner er gjennomført?

Vi har gjennomført 10 studiepoeng i menneskerettigheter med 
vekt på CRPD
Og vi har gjennomført 10 studiepoeng i verdier og relasjoner i 
profesjonell praksis

Vi har hatt muntlig eksamen med tid til forberedelse etter hvert 
emne



Arbeid med Stortingsmeldingen

Vi arbeidet også med stortingsmeldingen i emnet 
menneskerettigheter, og støtte på et problem:

Stortingsmeldingen er kun publisert på nynorsk. Den finnes ikke 
på bokmål, og det fantes ikke en lettlest versjon av meldingen.



Hvorfor et høyskolestudium om 
menneskerettigheter?

Det er viktig å lære at alle skal behandles likt og at personer med 
utviklingshemming også kan være med å studere.
Jeg liker å studere og lære nye ting.
Jeg liker å utvikle en ny utdanning for en ny målgruppe studenter 
og arbeide med inkluderende pedagogikk. Jeg liker å undervise.
Jeg liker å arbeide med hjemmeoppgavene og være på campus 
sammen med andre studenter.



Kan andre lære av det vi gjør?

Ja, det kan de.
Vi forsker mens vi lager og gjennomfører utdanningen, dette 
kalles følgeforskning.
Vi skal publisere artikler 
Vi arbeidet sammen i planlegging av utdanningen og forsket også 
på denne planleggingen av utdanningen
Vi forsker også sammen på denne utdanningen
Det neste emnet jeg skal ta handler om å forske sammen



Hva kan du bestemme på 
utdanningen?

Jeg kan ikke bestemme alle emnene
Jeg kan heller ikke bestemme pensum
Men nå, i det neste emnet kan jeg bestemme noe mer, jeg kan 
bestemme hva jeg vil forske på.
Emnet heter «Vi forsker sammen» og her kan studentene velge 
hva de vil forske på og om



Hva med fremtiden?

Vi arbeider for at flere universitet og høyskoler kan lære av våre 
erfaringer og vil gjøre emneplaner tilgjengelig for alle som er 
interessert.

Andre bør få samme mulighet til å ta høyere utdanning, derfor 
arbeider vi langsiktig for finansiering av denne utdanningen.



Takk for oppmerksomheten
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