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Universell utforming

Variasjoner i 
funksjonsevne

Ulike ønsker og planer 
for livet

Ulike behov

Leve godt med 
endringer innen helse 
og funksjonsevne

Politikk og 
samfunnsplanlegging

Individ Omgivelse

Menneskesyn

Omgivelser

Deltakelse



En kopernikansk vending: Ny 
kunnskapsmodell  

Fra individbaserte til relasjonelle modeller for 
å forstå helse, funksjon og deltakelse 

Individnivå omgivelser 

Individ
Omgivelser

funksjonsevner, 

helse, rehabilitering, 

kjønn, klasse, 

seksuell orientering, 

kultur, etc.

Sosiale, økonomiske 

og romlige faktorer, 

boligpolitikk, utdanning, 

geografi og klima

komplekst

samspill

Lid, I. M. (2014). Universal Design and Disability: 
an interdisciplinary perspective. Disability and 
Rehabilitation, 36(16), 1344-1349.



Politikk og lovgivning

• Balanse mellom universelle og individuelle tiltak

• Lovens intensjon

• Diskrepans mellom universell utforming i Likestillings- og 
diskrimineringsloven og i CRPD

• Manglende struktur for å følge opp lovene

• Behov for kunnskap



Behov for forsking og undervisning

• Tverrfaglig

• Teoretiske perspektiv

• Metodepluralisme

• Nyansere mellom nivå: 



Makro

Etikk, verdigrunnlag, formålsparagrafer

FN konvensjon

Menneskesyn

Medborgerskap

Meso

Tekniske standarder, forskrifter, 

lovparagrafer

Støtte muligheter for medborgerskap

Mikro

Brukbarhet og tilgjengelighet, 

brukskvaliteter

Medborgerskap som praksis



Kunnskapsfelt

Tverrfaglig

Komplekst

Tilgjengelighetskunnskap - situert



Makt i utdanning

• Det er i Norge færre forskere og universitetsansatte som 
identifiserer seg som en person med funksjonsnedsettelse

• Tilgjengelighet til høyere utdanning er ikke i tråd med 
intensjon i politikk og lovgivning

• Konsekvens underrepresentasjon?

• Konsekvens ikke likeverdig tilgang til utdanning



Universell utforming i lovgivningen

Likestillings- og diskrimineringsloven

Universitets- og høyskoleloven

Plan- og bygningsloven

CRPD



FN konvensjon for funksjonshemmede

Artikkel 1: Formål
Denne konvensjon har som formål å fremme, verne 
om og sikre mennesker med nedsatt funksjonsevne 
full og likeverdig rett til å nyte alle 
menneskerettigheter og grunnleggende friheter, og å 
fremme respekten for deres iboende verdighet.

Mennesker med nedsatt funksjonsevne er bl.a. 
mennesker som har langvarig fysisk, mental, 
intellektuell eller sensorisk funksjonsnedsettelse som 
i samspill med ulike barrierer kan hindre dem i å 
delta fullt ut og på en effektiv måte i samfunnet, på lik 
linje med andre,



Universell utforming

«Med «universell utforming» menes utforming av produkter, 
omgivelser, programmer og tjenester på en slik måte at de kan 
brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten 
behov for tilpassing og en spesiell utforming. Universell 
utforming” skal ikke utelukke hjelpemidler for bestemte grupper 
av mennesker med nedsatt funksjonsevne når det er behov for 
det.»

CRPD artikkel 2



Forskning og kunnskapsutvikling

Artikkel 4: Generelle forpliktelser, statene skal

f) å iverksette eller fremme forskning og utvikling av varer, 
tjenester, utstyr, bygg, anlegg og opparbeidede uteområder 
som er universelt utformet i samsvar med definisjonen i 
artikkel 2 i denne konvensjonen 

( i) To promote the training of professionals and staff working 
with persons with disabilities in the rights recognized in the 
present Convention so as to better provide the assistance and 
services guaranteed by those rights. 



VID: Et ønske om å utvikle temaet innenfor 
en masterutdanning

Kunnskap: Studenten:

- har inngående kunnskap om medborgerskap og menneskerettigheter 

- har inngående kunnskap om ulike former for samhandling og kontekster 
som fremmer medborgerskap 

Ferdigheter: Studenten

- kan ta i bruk relevante metoder for å igangsette innovative prosesser 
basert på brukermedvirkning, samskaping og medborgerskap 

- kan bidra til å fremme medborgerskap ved å etablere brede 
medvirkningsprosesser 

Læringsutbytte Master medborgerskap



Generell kompetanse: Studenten

- har innsikt i sammenheng mellom demokratiske prosesser og 
helse, funksjonsevne og folkehelse 

- har innsikt i kunnskap og arbeidsmåter som fremmer 
medborgerskap og samhandling i møte med personer og 
grupper i sårbare livssituasjoner 



Dimensjoner ved medborgerskap

• Sosialt

• Kulturelt

• Politisk

• Seksuelt

• Religiøst

• Økonomisk

• Universell utforming som muliggjørende for medborgerskap? 



10 ects valgemne Samfunnsplanlegging 
og universell utforming

• Historisk perspektiv på inkludering, ekskludering og deltakelse

• Relasjonell modell for deltakelse og deltakelsesbegrensning. 

• Nye samarbeid: Frivillig/ideell sektor, næringsliv, tverrfaglig 
profesjoner og forskning

• Samfunnsplanlegging og folkehelse

• Planlegging for mangfold, deltakelse og levende lokalsamfunn

• Samfunnsplanlegging og re/habilitering

• Planlegging for livskvalitet, aktivitet, læring og lek

Hovedtema i emnet:



Læringsmål

Kunnskap: Studenten

- har inngående kunnskap om hva som utgjør muligheter og 
barrierer for deltakelse for ulike personer, og om hva som kan 
gi likeverdig tilgjengelighet til samfunnets arenaer og ressurser 

- kan anvende kunnskap om oppfølging av plan- og 
bygningsloven, lov om folkehelse og forskrift for rehabilitering, 
koplet opp mot andre lover, bl.a. forvaltningsloven 



Ferdigheter: Studenten kan 
- analysere barrierer for likeverdige muligheter til 
samfunnsdeltakelse 
- kan analysere samarbeidsmåter/metoder med 
profesjonsgrupper og rettighetsorganisasjoner 
- kan implementere forskrifter og lovgivning i konkrete 
prosjekter i samarbeid med andre aktørgrupper 
- kan konkretisere innholdet og intensjonen i universell 
utforming relatert til samfunnsplanlegging 



Studenten 

- kan samhandle med aktører fra frivillig sektor, 
profesjonsutøvere og andre relevante samfunnsaktører om 
tilgjengelighet og samfunnsdeltakelse, for å hindre/motvirke 
diskriminering og fremme sosial rettferdighet 

- kan operasjonalisere verdiene likestilling og likeverdige 
muligheter til samfunnsdeltakelse i konkrete prosjekter 

Generell kompetanse



Metoder: For eksempel Medforskning

https://www.idunn.no/samproduksjon_i_forskning/5_utforskning_av

_brukerperspektiv_i_universell_utforming_

https://www.idunn.no/samproduksjon_i_forskning/5_utforskning_av_brukerperspektiv_i_universell_utforming_
https://www.idunn.no/samproduksjon_i_forskning/5_utforskning_av_brukerperspektiv_i_universell_utforming_


Struktur for medborgerskap og likestilling

Makro Ikke-diskriminering, likestilling

Meso Institusjonenes ansvar art. 4

Mikro Opplevde brukskvaliteter

Kunnskap og samhandling på flere nivå



Kunnskap om menneskerettigheter

• CRPD 4, 1

• FN Bærekraftsmål



Menneskesyn

Vi hører omgivelsene til, før omgivelsene hører oss til, 
sosialt, kulturelt og sanselig.

Mennesket er et sosialt vesen, en viktig politiske oppgave er 
derfor å legge til rette for samfunnsdeltakelse på ulike arenaer 
for alle gjennom livsfasene.
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