
Regjeringen må sikre utdanning for alle 

 

I sommer ble en rapport fra Proba om barrierer i høyere utdanning for personer med 

nedsatt funksjonsevne lagt frem av barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Rapporten viser 

det som for oss er en kjent sannhet: Mange unge menneske møter så store hinder i møte 

med studiehverdagen at det blir vanskelig – og noen ganger umulig – å gjennomføre. 

Landsmøtet i Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU) ber med dette om at regjeringen 

ved statsråd for forsking og høyere utdanning, Iselin Nybø, setter inn nødvendige tiltak for å 

sikre at flere kan begynne på – og gjennomføre – studium. 

 

Det er ingen grunn til at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal ha lavere 

utdanningsnivå enn andre. Likevel er det tilfelle, og mye av det skyldes ulike barrierer en 

møter i utdanningen. I rapporten blir det pekt på flere typer av disse. Det kan være fysiske 

barrierer i lesesaler og forelesingsrom, pedagogiske barrierer i møte med selve aktivitetene i 

studiet, barrierer i møte med bruk av digitale læremiddel og ikke minst vansker med å finne 

egne bosted. Faktisk sier en av fire respondenter at funksjonsnedsettingen deres påvirker 

bostedsbehovet. Halvparten av disse mener det er vanskelig å finne egne bosted. Altfor få 

studentbosteder er universelt utformet, og ofte bor det personer som ikke har 

funksjonsnedsettinger i disse. Det er uholdbart. 

 

Et annet aspekt rapporten trekker frem er det økonomiske. Merkostnadene som følger av å 

ha en funksjonsnedsetting skal bli dekt av et tilleggsstipend fra Lånekassen. En forutsetning 

for å ta imot dette tilleggsstipendet er at en ikke får jobbe på siden av studiet. Et klart svar 

fra respondentene i rapporten er at dette ikke dekker de reelle utgiftene. Dermed opplever 

studenter med nedsatt funksjonsevne ikke bare hinder i undervisningsbygg, bosted og 

pedagogiske løsninger – men òg økonomisk diskriminering. 

 

Det samlede bildet viser at 80 prosent av de 723 spurte studentene mener at de må jobbe 

hardere med studiet enn andre. 41 prosent svarer at de har måtte redusere 

studieprogresjonen. Omtrent to tredjedeler mener at bedre tilrettelegging kunne redusert 

de negative virkningene.  

 

Landsmøtet i NHFU ber derfor statsråd Iselin Nybø om å utgreie planer og sette i verk tiltak 

som vil gjøre det lettere for unge mennesker med nedsatt funksjonsevne å ta høyere 

utdanning, og dermed kunne bidra i arbeidsmarkedet med kompetanse og være en ressurs 

for samfunnet på lik linje med alle andre. 

 


