
18

AKTUELT
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– Når fadderuken er over, er det lett å føle seg overveldet 

og kanskje litt bortkommen på en ny skole, forteller Tina 

Årikstad (29) og Einar Belck-Olsen (32). Vi møter dem ved 

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) like før studiestart. 

De vet begge godt hvordan det er å studere med AD-

HD-diagnose og har kjent hvor skoen trykker.

– Er du innflytter i byen og uten nettverk, kan du lett føle 

deg ensom når hverdagen kommer. Derfor er det viktig å 

engasjere seg i noe på fritiden. Ofte finnes det tilbud innen 

Studentsamskipnaden, sier Tina, som selv flyttet til Oslo da 

hun startet på studiene sommeren 2014. 

Hun deltok først på sommerkurs for å komme inn på elektroingeniørstudiet sommeren 2014.  

Nå tar hun siste semester om igjen, det ble for tøft. Med den kunnskapen jeg nå har tilegnet 

meg, er jeg bedre rustet og mer forberedt, mener Tina. 

ANBEFALER MENTOR
Einar har nylig avsluttet bachelorutdanningen i anvendt datateknologi og er nå læringsmiljø-

ansvarlig i Studentparlamentet hvor han jobber for at studentenes interesser og rettigheter blir 

ivaretatt.

Etter flere avbrutte studier fant han endelig en utdanning som passet for ham – mye takket 

være en ekstern mentor han ble satt i kontakt med etter at han begynte å studere ved HiOA. 

Mentoroppdraget ble utført av en selvstendig næringsdrivende, mens oppdraget ble betalt av 

NAV.

– Hvis jeg ikke hadde hatt muligheten til en mentor, ville jeg vurdere å betale for det av egen 

lomme. Det har vært avgjørende for meg i studieprosessen, sier Einar. I tillegg til hjelp fra 

mentor og god dialog med saksbehandler i NAV fikk Einar også støtte og hjelp av veilederne 

ved Fontenehuset i Oslo til å finne frem til studiet.

HØYERE UTDANNING OG ADHD

– VÆR STRUKTURERT FRA FØRSTE DAG

Å være høyskolestudent med ADHD krever struktur og tilrettelegging. 
Det er viktig å forberede seg på studentlivet, ifølge Tina og Einar, som 
begge har erfaring som studenter ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

• Universell.no har intervjuet 

studenter med ADHD og 

Asperger.

• Studieteknikk, uklare 

forventinger til egen innsats 

og mestring, det sosiale 

læringsmiljøet og åpenhet 

om diagnose var faktorer som 

studentene rapporterte var 

spesielt utfordrende. 

      Kilde: universell.no



19

AKTUELT

Når du begynner på et studium, er det viktig å være strukturert fra første stund, mener de to 

studentene.  – Du må legge litt press på deg selv og våge å be om hjelp, mener Einar. 

– Få noen til å hjelpe deg med å strukturere tiden din, råder Einar, De fleste høgskoler og uni-

versitet har en veiledningstjeneste som kan bistå med dette. 

– Å strukturere tiden kan være det vanskeligste for studenter med ADHD, fordi mange av oss 

med ADHD har nedsatt tidsforståelse. 

– Det er veldig fort å feilberegne hvor lang tid man bruker på de ulike prosjektene. Derfor er 

det viktig å komme i gang med arbeidet raskest mulig, Sett aldri noe på vent, råder han.  Ofte 

får du flere prosjekter samtidig. Det kan være krevende for de fleste, men særlig hvis du sliter 

med å strukturere tiden. Husk at det ikke alltid skjer at faglærerne snakker med hverandre. De 

kjenner ikke alltid til hvilke andre oppgaver du jobber med, og tar ikke nødvendigvis hensyn til 

det. 

VÆR TIDLIG UTE
Mange med ADHD opplever at oppmerksomheten blir brutt av ytre stimuli. Det kan være dis-

traherende å henge med i overfylte lesesaler. De fleste høyskoler skal ha skjermede lesesaler 

hvor man kan jobbe i ro og fred. Finn ut hvordan det er på ditt studiested hvis du har behov for 

det. Trenger du ekstra tid på eksamen, lønner det seg å være tidlig ute med å søke skolen om 

utvidet tid. Å komme med søknad om utvidet tid en uke før eksamen er alt for sent. Det kan du 

bare glemme, sier Einar.

Foto: Det fungerer fint å være student med ADHD, så lenge man forbereder seg godt, sier Tina 

Årikstad (t.v.) og Einar Belck-Olsen.
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Men det er også viktig å 

finne ut hva du faktisk skal 

studere.

– Mange studenter oppda-

ger for sent at studiet de har 

valgt ikke er det de trodde. 

Det er veldig kjedelig å 

oppdage. 

Har du problemer av noe 

slag, enten det er personlig 

eller faglig, råder han deg til 

å kontakte skolens rådgi-

vere. 

Gi beskjed hvis du sliter eller 

du mener noe ikke er som 

det skal ved studiet. Det er 

mulig å få hjelp, sier han. 

Råd til deg som skal ta høyre utdanning

• Kontakt studiestedet/instituttet personlig og søk om mest 

mulig informasjon om studiet slik at du vet hva studiet 

innebærer. Be gjerne om et møte. Se på alle emner du skal 

igjennom.

• Sjekk hvordan mulighetene for jobb etter endt studie er.

• Ta kontakt med tilretteleggingstjenesten og be om 

veiledning så fort som mulig. Fortell studiestedet hva slags 

tilrettelegging du har behov for, og finn ut om de kan hjelpe 

deg.

• Les programplaner.

• Sjekk om studiestedet har skjermede lesesaler.

• Møt forberedt før forelesninger. Mange med ADHD kan 

oppleve det som vanskelig å holde fokus under hele 

forelesningen. Spør faglærer om forelesningen legges på 

nett eller om du kan få notatene.

• Vær tidlig ute med å søke om ekstra tid på eksamen.

• Ikke utsett arbeidet, sett i gang med én gang. Husk at du ofte 

har flere oppgaver/prosjekter samtidig. 

• Overhold innleveringsfristene. Bedre å være to uker for tidlig 

enn to uker for sent.

• Husk at det er rift om studentboliger, søk i tide. (Gjerne i juni/

juli.)

Foto: Tina Årikstad (29) og Einar Belck-Olsen (32) har god erfaring som studenter ved Høgskolen i   

      Oslo og Akershus.


