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Norsk Studentunion (NSU) takker for muligheten til å uttale seg om NOU 2009:18 Rett 1 
til læring. Landsstyret i NSU har 27.11.09 vedtatt følgende høringsuttalelse: 2 
 3 
NSU synes det er svært positivt at man har begynt å se læring og utdanning som en 4 
kontinuerlig pågående prosess. Studentpopulasjonen blir mer og mer divers både med hensyn 5 
til behov og alder, og en helhetlig tilnærming til læring og utdanning vil være nødvendig for å 6 
skape et best mulig tilbud for alle. NSU mener videre det er positivt at man gjennom hele 7 
utredningen har vektlagt betydningen av rådgiving og veileding, og nødvendigheten av et 8 
høyt kompetansenivå og muligheter for faglig oppdatering og videreutdanning for rådgivere 9 
og veiledere. NSU synes det er kritikkverdig at to av de nåværende kompetansesentrene innen 10 
området, SAF (Senter for adferdsforskning) og Lesesenteret (Nasjonalt senter for 11 
leseforskning) ved Universitetet i Stavanger, ikke er tatt med i utredningen. Dette er to 12 
nasjonale kompetansesentre som har en samarbeidsavtale med Statsped og driver praksisnær 13 
forskning og formidlingsvirksomhet på sine områder. 14 
 15 
NSU ønsker spesielt å kommentere kapittel 7.6 Høyere utdanning 16 
 17 
NSU mener generell studiekompetanse må være hovedveien inn i akademia, men at 18 
mulighetene for opptak på bakgrunn av realkompetanse kan utgjøre et supplement. Vi ønsker 19 
her spesielt å bemerke at det må stilles svært strenge krav til dokumentasjon av 20 
realkompetanse. Det har imidlertid vært klare indikasjoner på at ordningene rundt vurdering 21 
av realkompetanse ikke har fungert optimalt, og vi ser det derfor som positivt at KD nylig har 22 
igangsatt en utredning av dette som en oppfølging av St.meld. nr 44 (2008-2009). Vi 23 
forventer at utfallet av denne utredningen vil bli lagt til grunn for videre arbeid med praksis 24 
rundt realkompetansevurdering. Vi ønsker også å bemerke at det i dag finnes lite kunnskap 25 
om hvordan studenter tatt opp med bakgrunn i realkompetanse behersker studiene og 26 
studiesituasjonen, og etterlyser en grundigere utredning av dette. 27 
 28 
Vi merker oss at det i utredningen bemerkes at man gjennom utvidelsen av retten til 29 
videregående opplæring har åpnet høyere utdanning til en mer ulik studentmasse, og at det 30 
påpekes at høyere utdanning forutsetter en modningsgrad og et teoretisk nivå ikke alle 31 
studenter har. Grunnopplæringen skal føre de som har til hensikt å ta høyere utdanning opp på 32 
et tilstrekkelig nivå for opptak til høyere utdanning. Dersom dette i dag ikke er tilfellet er 33 
dette et problem vi mener hovedsakelig må løses gjennom en styrkning av grunnopplæringen. 34 
Å gjennom studiene oppnå et høyt teoretisk nivå, en høy grad av selvstendighet og en høy 35 
grad av modenhet er slik vi ser det selve hensikten med høyere utdanning, og det som både 36 
skal, bør og må skille høyere utdanning fra andre former for utdanning. NSU mener likevel at 37 
høyere utdanningsinstitusjonene har et ansvar for å tilrettelegge for at studenter som er opptatt 38 
til studier skal få nødvendig oppfølging til å gjennomføre sitt studieløp. Dersom det avdekkes 39 
tendenser til at forkunnskaper fra videregående opplæring ikke er tilstrekkelig for kravene 40 
som stilles på enkelstudier i høyere utdanning, bør lærestedet tilby midlertidige ordninger som 41 
forkurs eller ekstra undervisningstilbud. 42 
 43 
Spesielt studenter med funksjonsnedsettelser kan møte utfordringer i løpet av studiene som i 44 
større eller mindre grad krever spesiell tilrettelegging. For studieprogresjonen er det 45 
nødvendig at slike tilretteleggingstiltak kan gjennomføres svært raskt når behovet melder seg. 46 
Imidlertid er det særdeles viktig at ønsket om tidlig identifisering av spesielle behov er 47 
brukersentrert og ikke har som utgangspunkt å foreta en plassering i predeterminerte 48 
kategorier. Utgangspunktet for tilrettelegging for spesielle behov bør være at normalløsningen 49 
i utgangspunktet skal passe for alle, og at spesiell tilrettelegging først finner sted når 50 
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normalløsningen etter brukers mening innebærer en klar ulempe. Påtvungen kategorisering vil 51 
fort føre til en unødvendig klientifisering, og gjennom det høyne tersklene for å fullføre et 52 
utdanningsløp. 53 
 54 
Et godt læringsmiljø er viktig for alle studenter, og en bedring av det fysiske læringsmiljøet 55 
gjennom utforming av lokaler, adkomstveier og tekniske innretninger etter prinsippene om 56 
universell utforming er noe som vil komme alle studenter til gode. NSU vil også påpeke 57 
viktigheten av et godt psykisk læringsmiljø. Læringsmiljøutvalgene ved institusjonene vil 58 
kunne spille en viktig rolle som pådriver og kontrollorgan for kontinuerlig utvikling og 59 
forbedring av læringsmiljøet, men dessverre ser vi i dag at læringsmiljøutvalgenes reelle 60 
innflytelse er sterkt varierende. NSU mener det må være rom for institusjonsspesifikke 61 
tilpasninger av læringsmiljøutvalgenes form og funksjon, men mener det er behov for en 62 
generell styrkning. Vi ønsker her å vise til forslagene fremmet i Kap. 19.3 i Stjernøutvalgets 63 
innstilling (NOU 2008:3) for tiltak vi ser som ønskelige.  64 
 65 


