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Innhold 

Dette emnets bakgrunn og kontekst er nyere politiske føringer innen folkehelse, utdanning og re-

/habilitering, i retning av å styrke og fremme medborgerskap og samfunnsdeltakelse. Myndighetene 

på kommunalt, regionalt og statlig nivå har ansvar for å følge opp politikk og lovgivning som bygger 

på verdiene likestilling og likeverdige muligheter for samfunnsdeltakelse. Skal disse målene kunne 

realiseres krever det ny kunnskap på alle nivå. 

Samfunnsplanlegging, universell utforming og samfunnsdeltakelse er et studieemne som i 

hovedsak retter seg inn mot det institusjonelle nivået og sikter mot å gi kunnskap til å støtte opp 

under implementering av nye politiske og juridiske føringer for likeverd og deltakelse. Med «det 

institusjonelle nivået» menes personer som er utdannet og/eller arbeider innen folkehelse, 

rehabilitering, sosialt arbeid, kommunal og regional planlegging og utdanning. I denne utdanningen 

forstås samfunnsplanlegging som planprosesser der fysiske, sosiale og kulturelle forhold ses i en 

sammenheng. 

Dette emnet tilbyr fordypning i samfunnsansvaret som ligger i FNs konvensjon om rettighetene til 

personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) og likestillings- og diskrimineringsloven, samt verktøy 

til å arbeide i tråd med politikken og lovgivningens intensjon. Emnet favner historiske og 

internasjonale perspektiver og har hovedfokus på tverrfaglig kunnskap om tilgjengelighet og 

barrierer. Emnet tar utgangspunkt menneskerettighetene og i forståelser av funksjonshemming og 

tilgjengelighet som relasjonell. For å oppnå likeverdige muligheter for samfunnsdeltakelse er det 

derfor nødvendig å ha inngående kunnskap om menneskelig mangfold og det komplekse samspillet 

mellom mennesker og omgivelser, samt kompetanser i borgerinvolvering og 

medvirkningsprosesser.  

På dette emnet vil studentene få kunnskap om universell utforming og tilgjengelighet i et historisk 

perspektiv og et samfunnsperspektiv. Det historiske perspektivet er viktig fordi erkjennelsen av 

funksjonsevne som diskrimineringsgrunnlag er ny, og samfunnet er foreløpig ikke godt nok 

tilrettelagt for å gi likeverdige deltakelsesmuligheter til alle borgerne uavhengig av funksjonsevne.  

Emnet bygger på et helhetlig, bio-psyko-sosialt menneskesyn. Hva den enkelte borger kan gjøre og 

hvilke samfunnsroller vedkommende kan inneha, og graden av livskvalitet den enkelte borger kan 



oppleve, avhenger av et komplekst samspill mellom personen og omgivelsene. Samarbeid mellom 

offentlige og private tjenester og samfunnets utforming er av grunnleggende betydning for den 

enkelte borgers handlingsrom.   

Hovedtemaer: 

 Historisk perspektiv på inkludering, ekskludering og deltakelse: Relasjonell modell for 

deltakelse og deltakelsesbegrensning. Universell utforming som tema i samfunnsplanlegging 

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

 Samfunnsplanlegging og folkehelse 

o Planlegging for mangfold, deltakelse og levende lokalsamfunn 

 Samfunnsplanlegging og rehabilitering 

o Planlegging for lek, læring, livskvalitet og aktivitet  

 

Læringsutbytte 

Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter og  
generell kompetanse: 
 
Kunnskaper: 

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 

 har avansert kunnskap om sammenhenger mellom planlegging, bruk og vedlikehold av 

universelt utformede omgivelser  

 har inngående kunnskap om bredde, kompleksitet og ulike perspektiv som ivaretar universell 

utforming som tema i helhetlig samfunnsplanlegging  

Ferdigheter: 

Studentenkan 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  

 

Generell kompetanse: 

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 



 

Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk Vekting 

Hjemmeeksamen, individuell, 
skriftlig 

3500 ord, +/- 10 % 

3 uker A-F 100/100 

 

 

 

Pensum 

Pensum dekker historiske tema, FN Konvensjon om rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne 
(The Convention on the Rights of Persons with Disabilities, CRPD), folkehelse, rehabilitering og 
samfunnsplanlegging inkludert bruk av tekniske spesifikasjoner i forskrifter. Pensumtekstene er organisert 
i tre bolker, en historisk del, en helsefaglig del og en samfunnsfaglig del. Etikk og verdier inngår i alle 
delene. 
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 kan forstå og formidle kompleksiteten i funksjonshemmingsbegrepet fra et individ- og 

samfunnsperspektiv 

 kan bidra til nytenkning om hvordan borgerne og profesjonsgrupper kan engasjere seg i 

samfunnsplanlegging i en kommune og i et lokalsamfunn 

 

Arbeids- og undervisningsformer 

 Forelesninger  

 Seminar og befaring 

 Se film som diskusjonsgrunnlag 

 Digitale læringsressurser; eksempelvis foredrag og diskusjonsgrupper 

 Gruppearbeid 

 Prosjektarbeid 

 Selvstendig arbeid, skriftlig og muntlig 

 Litteraturstudier  

 

Obligatoriske aktiviteter 

Med utgangspunkt i pensum og et selvvalgt tema skal studentene utarbeide en skriftlig skisse/prosjekt: 

 Skriftlig gruppearbeid, +/- 2500 ord 
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